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CAMBURI ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
CNPJ/MF nº 01.189.846/0001-84

Relatório da Administração

Balanço Patrimonial - Passivo Circulante       2018       2017
Circulante  1.888   1.531 
Fornecedores  1   1 
Empréstimos e Financiamentos  -  72 
Salários e Encargos Sociais  9   7 
Partes Relacionadas / Inter Cias / Mútuo  1.829   1.402 
Outras Contas  49   49 
Patrimônio Líquido  6.662   7.392
Capital Social  11.071   11.071 
Lucro (Prejuízos) Acumulados  (4.409)  (3.679)
Total do Passivo  8.550   8.923 

Balanço Patrimonial - Ativo       2018       2017
Circulante  1.135   1.307 
Disponível (Caixa / Bancos)  2   0 
Aplicações Financeiras   1   1 
Aluguéis a Receber  293   293 
Impostos e Contribuições a Recuperar  327   317 
Adiantamentos  7   191 
Dividendos a Receber  127   127 
Outros Recebíveis  378   378 
Não Circulante  7.414   7.616
Realizável a Longo Prazo  7.090   7.291
Depósito Judicial  782   782 
Partes Relacionadas / Inter Cias / Mútuo  6.250   6.451 
Contas a Receber  58   58 
Investimentos  37   37 
Participações Societárias  37   37 
Imobilizado  288   288
Custo Histórico  543   543 
( - ) Depreciações  (255)  (255)
Intangível  -   - 
Custo Histórico  1   1 
( - ) Amortizações  (1)  (1)
Total do Ativo  8.550   8.923 

A Administração da Camburi Administradora de Bens S.A., cumprindo às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação da Assembleia Geral Ordinária, o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa, referente ao exercício findo em 31/12/2018.                    São Paulo, Abril de 2019. 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

 Capital Lucros/Prejuizo 
Mutações   Social       Acumulados    Total
Saldos em 31/12/2016:  11.071   (3.173)  7.898 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  -   (506)  (506)
Saldos em 31/12/2017:  11.071   (3.679)  7.392 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  -   (730)  (730)
Saldos em 31/12/2018:  11.071   (4.409)  6.662 

1 - Contexto Operacional: A Sociedade iniciou suas atividades em feve-
reiro de 1.996, tendo como objeto social a administração de bens móveis 
ou imóveis de sua propriedade, podendo ainda comprar, vender e nego-
ciar quaisquer bens, inclusive títulos de sua propriedade e a participação 
no capital de outras sociedades. 2 - Apresentação das Demonstrações 
Financeiras: As Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2018 e 2017 foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os pronunciamentos técni-
cos, interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC e estão apresentadas em conformidade 
com a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis 
nº 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09). 3 - Sumário das Práticas Contá-
beis: As Demonstrações Financeiras foram elaboradas considerando-se as 
principais práticas contábeis adotadas: a) Ativo Circulante e Não Circulante/

Demonstração do Resultado

Demonstração do Fluxo de Caixa       2018       2017
A- Atividades Operacionais:  74   (299)
Lucro Líquido Ajustado:  (730)  (504)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  (730)  (506)
Depreciações e Amortizações  0   2 
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo:  
Tributos a compensar  (10)  (18)
Adiantamentos  184   (2)
Partes relacionadas / Inter Cias / Mútuo  201   165 
Outras contas  -  (290)
Total do (Acréscimo) / Decréscimo do Ativo  375   (145)
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo:  429   -
Fornecedores  0   1 
Salários e encargos  2   6 
Tributos a recolher  (0)  (1)
Partes relacionadas / Inter Cias / Mútuo  427   344 
B- Atividades de Investimento  0   -
Investimentos - Participação Societária  -  -
C- Atividades de Financiamento  (72)  7
Captação (pagamento) de empréstimos  (72)  7 
D- Total dos Efeitos no Caixa (A+B+C)  2   (292)
Saldo inicial do caixa  1   294 
Saldo final do caixa  3   1 
Variação no caixa  2   (292)

       2018       2017
Rendimentos de Aplicações Financeiras  13   30 
Receita Operacional Bruta  13   30 
Receita Operacional Líquida  13   30 
Lucro Bruto  13   30 
Despesas Operacionais :  (743)  (536)
Despesas Gerais Administrativas  (646)  (468)
Despesas Tributárias  (8)  (9)
Depreciações / Amortizações  (0)  (1)
Efeitos Financeiros Líquidos  (89)  (58)
Resultado das Operações (EBIT)  (730)  (506)
Lucro (Prejuízo) Operacional  (730)  (506)
Lucro (Prejuízo) Antes IRPJ / CSSL  (730)  (506)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  (730)  (506)

Realizável a Longo Prazo - estão demonstrados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos proporcionais, as 
variações monetárias ou cambiais, auferidas até a data de encerramento do 
exercício social. b) Passivo Circulante e Não Circulante - estão demonstra-
dos pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias ou cambiais, incorri-
das até a data de encerramento do exercício social. c) Apuração do Resulta-
do – As receitas e despesas são apropriadas ao resultado do exercício, de 
acordo com o regime de competência. d) Imposto de Renda e Contribuição 
Social - A empresa adota o regime tributário de lucro real para apuração do 
imposto de renda e da contribuição social, que são calculados com base 
nas receitas auferidas e apurados de acordo com a legislação em vigor. 
4 - Aplicações Financeiras: Referem-se a recursos aplicados em CDB e 
fundos de renda fixa junto a instituições financeiras. Estão registrados pelo 
valor principal, acrescidos de rendimentos auferidos até a data Sobre tais 
rendimentos incidirão IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte quando 
do resgate, às alíquotas regressivas de 22,5% a 15%, de acordo com o 
prazo de aplicação, sendo esses impostos compensáveis/recuperáveis. 5 
– Depósitos Judiciais: O saldo de R$ 782.101,34 refere-se a depósitos 
em juízo de processos em andamento. 6 - Partes Relacionadas / Mútuos: 
Os mútuos a receber referem-se a contratos de empréstimos com pessoas 
ligadas, sobre os quais não existem encargos financeiros. 7 - Investimentos 
em Outras Empresas: Os investimentos em outras empresas estão avalia-
dos pelo método de custo de aquisição, são compostos principalmente por: 
Mabe Comercial e Participações Ltda. (R$ 37 mil).
8 - Imobilizado: Taxa Anual de
ITEM Depreciação 2018 2017
Prédios 4%  187.226,37   187.226,37 
Imóveis em Construção -  206.463,72   206.463,72 
Instalações / Móveis-
Utensilios / Outras Imobilizado  10%  116.028,72   116.028,72 
Veículos / Equipamento de Informática 20%  32.843,07   32.843,07 
Total Custo Corrigido   542.561,88   542.561,88 
(-) Depreciação Acumulada   (254.753,77)  (254.350,43)
Total do Imobilizado   287.808,11   288.211,45 

Nota 9 - Capital Social: O capital social de R$ 11.071.100,00 encontra-
se totalmente subscrito e integralizado, sendo representado por 34.771.000 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencentes a pessoas 
jurídicas estabelecidas no país. 

Ricardo M. da Silva - Diretor Presidente - CPF/MF: 088.312.008-95
Inter Control Assessoria Contábil - CRC 2SP 024.560/O-2

Andréia C. M. Baroni - CRC - CT 1SP 248.360/O-5

MARTHOM S.A.
CNPJ/MF nº 01.189.842/0001-04

Demosntrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 - (Em R$ Mil)

Balanço Patrimonial - Passivo       2018       2017
Circulante  1.527   1.805
Salários e Encargos Sociais  1   2 
Impostos e Contribuições  2   1 
Provisão para I.R.P.J. / CSL  1   1 
Partes Relacionadas / Inter Cias / Mútuo  858   1.800 
Dividendos a Pagar  665   -   
Patrimônio Líquido  4.465   5.114 
Capital Social  2.681   2.681 
Reservas de Capital  82   82 
Reservas Legal  1.702   1.667 
Lucro (Prejuízos) Acumulados  (0)  684 
Total Passivo  5.992   6.919 

Balanço Patrimonial - Ativo       2018       2017
Circulante  4.180   5.017 
Disponível (Caixa / Bancos)  0   8 
Aplicações Financeiras   3.563   4.489 
Impostos e Contribuições a Recuperar  560   516 
Adiantamentos  4   5 
Outros Recebíveis  53   -   
Não Circulante  1.812   1.902 
Realizável a Longo Prazo  63   - 
Partes Relacionadas / Inter Cias / Mútuo  63   -   
Investimentos  1.284   1.437
Participações Societárias  1.202   1.355 
Incentivos Fiscais  82   82 
Imobilizado  465   465 
Custo Histórico  467   467 
( - ) Depreciações  (2)  (3)
Total Ativo  5.992   6.919

Relatório da Administração: A Administração da Marthom S.A., cumprindo às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação da Assembleia 
Geral Ordinária, o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de 
Caixa, referente ao exercício findo em 31/12/2018.        São Paulo, Abril de 2019. 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

   Lucros /  
Capital Reserva Reserva Prejuizo 

Mutações    Social  de Capital     Legal Acumulados  Total
Saldos em 31/12/2016:  2.681   82   1.667   -  4.430 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  -     -     684   684 
Saldos em 31/12/2017:  2.681   82   1.667   684 5.114 
Constituição de Reserva Legal  -     -     35   (35)  -   
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  -     -     16   16 
Dividendos  -     -     -     (665) (665)
Saldos em 31/12/2018:  2.681   82   1.702   -  4.465 

1 - Contexto Operacional: A companhia iniciou suas atividades em feve-
reiro de 1996, tendo como objeto social a administração de bens móveis 
ou imóveis de sua propriedade, podendo ainda comprar, vender e negociar 
quaisquer bens, inclusive títulos de sua propriedade e a participação no ca-
pital de outras sociedades, seja como quotista ou acionista. 2 - Apresenta-
ção das Demonstrações Financeiras: As Demonstrações Financeiras dos 
exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os pronunciamentos 
técnicos, interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e estão apresentadas em confor-
midade com a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76 alterada pelas 
Leis nº 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09). 3 - Sumário das Práticas Con-
tábeis: As Demonstrações Financeiras foram elaboradas, considerando-se 
as principais práticas contábeis adotadas: a) Ativo Circulante e Não Circu-
lante/Realizável a Longo Prazo - estão demonstrados ao valor de custo ou 
de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos proporcionais, as 
variações monetárias ou cambiais, auferidas até a data de encerramento do 
exercício social. b) Passivo Circulante e Não Circulante - estão demonstra-
dos pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias ou cambiais, incorri-
das até a data de encerramento do exercício social. c) Apuração do Resul-
tado - As receitas e despesas são apropriadas ao resultado do exercício, 

Demonstração do Resultado

Demonstração do Fluxo de Caixa    2018    2017
A- Atividades Operacionais:  (481)  (448)
Lucro Líquido Ajustado:  (45)  1.112
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  16   684
Resultado de Equivalência Patrimonial  (61)  428
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo:  (159)  (53)
Tributos a compensar  (44)  (61)
Adiantamentos  1   (2)
Partes relacionadas / Inter Cias / Mútuo  (63)  10
Outros  (53)  -
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo:  (277)  (1.507)
Salários e encargos  (1)  1
Tributos a recolher  (0)  (1)
Dividendos a pagar / Juros sobre Capital Próprio  665   (729)
Partes relacionadas / Inter Cias / Mútuo  (941)  (778)
B- Atividades de Investimento  214   (537)
Investimentos - Participação Societária  214   (537)
C- Atividades de Financiamento  (665)  -
Dividendos propostos e juros sobre capital próprio  (665)  -
D- Total dos Efeitos No Caixa (A+B+C)  (932)  (985)
Saldo inicial do caixa  4.496   5.482
Saldo final do caixa  3.564   4.496
Variação no caixa  (932)  (985)

    2018     2017
Rendimentos de Aplicações Financeiras  320   565
Resultado de Equivalência Patrimonial  (61)  428
Receita Operacional Bruta  259   992
Receita Operacional Líquida  259   992
Lucro Bruto  259   992
Despesas Operacionais :  (212)  (235)
Despesas Gerais Administrativas  (197)  (192)
Despesas Tributárias  (15)  (43)
Resultado das Operações (EBIT)  47   757
Efeitos Financeiros :  (16)  (21)
Despesas Financeiras  (16)  (21)
Lucro (Prejuízo) Operacional  31   737
Lucro (Prejuízo) Antes IRPJ / CSLL  31   737
Provisão para Contribuição Social  (5)  (20)
Provisão para Imposto de Renda  (10)  (33)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  16   684de acordo com o regime de competência. d) IR e CS - A empresa adota o 

regime tributário de lucro real para apuração do IR a e da CS, que são calcu-
lados com base nas receitas auferidas e apurados de acordo com a legisla-
ção em vigor. 4 - Aplicações Financeiras: Referem-se a recursos aplicados 
em operações de Renda Fixa e Fundos DI junto a instituições financeiras. 
Estão registrados pelo valor principal, acrescidos de rendimentos auferidos 
até a data. Sobre tais rendimentos incidirão IRRF - Imposto de Renda Retido 
na Fonte quando do resgate, às alíquotas regressivas de 22,5% a 15%, de 
acordo com o prazo de aplicação, sendo esses impostos compensáveis/
recuperáveis. 5 - Impostos e Contribuições a Recuperar: Os valores 
de impostos e contribuições a recuperar em 2018 é de R$ 559.637,84, o 
qual foi atualizado mensalmente pela taxa SELIC. Nota 6 - Investimentos 
em Controladas e Coligadas: Os Investimentos relevantes em socieda-
des controladas e coligadas em 31/12/2018 foram avaliados pelo méto-
do da equivalência patrimonial, compreendendo as seguintes empresas: 
  Maracaju  STA  CPMJ
2018  Unidade              (*)   Cecilia (**)         (***)
Capital Social  R$ mil  2.332  3.800  420
Patrimônio Líquido  R$ mil  2.098  3.894  306
Lucro (Prejuízo) Líquido  R$ mil  (253)  71  (27)
Participação em Ações/Quotas  Nº  1  1.459.305  105.000
Percentagem de Participação  %  25,00  38,40  25,00
  Maracaju  STA  CPMJ
2017  Unidade              (*)   Cecilia (**)         (***)
Capital Social  R$ mil  2.332  3.800  420
Patrimônio Líquido  R$ mil  2.719  3.871  333
Lucro (Prejuízo) Líquido  R$ mil  1.641  59  (33)
Participação em Ações/Quotas  Nº  1  1.459.305  105.000
Percentagem de Participação  %  25,00  38,40  25,00
 Nota 7 - Imobilizado: O imobilizado é avaliado pelo custo de aquisição. Os 
veículos por não serem utilizados na atividade operacional da empresa, não 
estão sendo depreciados.  Taxa Anual de
ITEM Depreciação 2018 2017
Equipamentos de Informática 20% 2.580,00  2.580,00 
Veículos   464.750,00  464.750,00 
Total Custo Corrigido  467.330,00  467.330,00 
(-) Depreciação Acumulada  (2.580,00)  (2.580,00) 

Total do Imobilizado  464.750,00  464.750,00 
Nota 8 – Dividendos a Pagar: Distribuição de lucros acumulados aos acio-
nistas, na proporção de sua participação no capital social, sem prazo fixado
para serem pagos. Nota 9 - Partes Relacionadas / Mútuos: Os mútuos
a pagar referem-se a contratos de empréstimos tomados de acionistas e
empresas relacionadas, sobre os quais não incidem encargos financeiros.
Nota 10 - Capital Social: O capital social de R$ 2.680.767,00, totalmen-
te subscrito e integralizado, é representado por 1.212 ações, sendo 1.200
ações ordinárias nominativas e 12 ações preferenciais nominativas, todas
sem valor nominal, pertencentes a pessoas físicas residentes no país. 

Diretora: Maria I. P. Whately 
Inter Control Assessoria Contábil - CRC 2SP 024.560/O-2

Andréia C. M. Baroni - CRC - CT 1SP 248.360/O-5

Demonstrações Financeiras - Em reais
Balanço Patrimonial

Ativo 31/12/18 31/12/17
  Ativo Circulante 6.378.483 16.404.796
   Caixa e Bancos 10 -
   Aplicação Financeira 122.128 1.526.894
   Clientes 959.500 5.713.511
   Estoques 5.288.962 9.157.926
   Impostos a Recuperar 7.884 6.465
Total do Ativo 6.378.483 16.404.796
Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/18 31/12/17
  Passivo Circulante 2.050.005 5.675.804
   Empréstimos e Financiamentos - 5.291.808
   Fornecedores 152.578 276.332
   Obrigações Tributárias 12.309 81.054
   Passivos com Partes Relacionadas 1.880.000 -
   IRPJ e CSSL a Pagar 5.118 26.611
  Passivo Não Circulante 4.000.773 6.136.481
   Provisão para Garantias 24.703 192.951
   Outros Débitos 546 546
   Tributos Diferidos 40.400 240.569
   Patrimônio Líquido 4.262.829 10.294.926
    Capital Social 5.253.039 9.253.039
    Reserva Legal - 140.987
    Reserva de Lucros - 900.900
    Prejuízo Acumulado (990.210) -
   Total do Passivo 10.313.607 22.107.211

Descrição 31/12/18 31/12/17
Incorporação Imobiliária 7.557.892 13.157.839
(=) Total das Receitas 7.557.892 13.157.839
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas (2.783.978) (785.243)
(=) Receita Líquida de Vendas 4.773.913 12.372.596
(-) Custos Operacionais: (-) Custos Incorridos (4.178.656) (10.532.596)
(=) Total dos Custos Incorridos (4.178.656) (10.532.596)
(=) Resultado Bruto 595.257 1.840.000
(+/-) Despesas/Receitas Operacionais (1.366.378) (1.821.183)
Despesas Administrativas (869.604) (309.075)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/18 31/12/17
Lucro ou Prejuízo do Período (1.232.097) (277.862)
Contas a receber 4.754.011 4.346.690
Estoques 3.868.964 1.729.933
Impostos a Recuperar (1.419) 42.796
Despesas Antecipadas - 68.234
Antecipação de Clientes - (196.247)
Fornecedores (123.754) (758.723)
Débitos Diversos (168.247) 102.592
Obrigações Tributárias (268.914) (108.825)
Contas a Pagar - 4

 Capital Reserva Reservas  Prejuízo
Descrição Social Legal de Lucros AFAC Acumulado Total
  Saldo em 1/1/2017 8.091.539 140.987 2.678.762 1.185.500 - 12.096.788
Resultados abrangentes do exercício: Resultado Apurado no ano de 2017 - - - - (277.862) (277.862)
Compensação de Prejuízo com reservas - - (277.862) - 277.862 -
Transações com acionistas e constituição de reservas
Aumento de Capital Social 1.161.500 - - (1.161.500) - -
Reclassificação de excedente de AFAC para o passivo - - - (24.000) - (24.000)
Distribuição de Dividendos - - (1.500.000) - - (1.500.000)
  Saldo em 31/12/2017 9.253.039 140.987 900.900 - - 10.294.926
Resultados abrangentes do exercício: Prejuízo líquido do exercício - - - - (1.232.097) (1.232.097)
Transações com acionistas e constituição de reservas
Redução de Capital Social (4.000.000) - - - - (4.000.000)
Distribuição de Dividendos - - (800.000) - - (800.000)
Compensação de Prejuízo com reservas - (140.987) (100.900) - 241.887 -
  Saldo em 31/12/2018 5.253.039 - - - (990.210) 4.262.829

Demonstração de Resultado

Demonstração do Fluxo de Caixa

 Luiz Guilherme Lutti Ribas - Diretor Cláudio José Carvalho de Andrade - Diretor Mapah Contadores São Paulo SS - Flavio Teixeira de Azevedo Filho - Contador CRC.: 2SP-033079/O

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

IRPJ e CSSL a Pagar (21.492) -
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais 6.807.052 4.948.592
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos - -
Empréstimos e Financiamentos (5.291.808) (4.075.658)
Redução de Capital Social (4.000.000) 1.161.500
Passivo com Partes Relacionadas 1.880.000 -
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - (1.185.500)
Distribuição de Lucros (800.000) (1.500.000)
(=) Caixa Líquido das Atividades
    de Financiamento (8.211.808) (5.599.658)

Despesas Comerciais (217.313) (264.087)
Despesas Tributárias (12.774) (65.252)
Despesas Financeiras (289.126) (1.237.352)
Receitas Financeiras 22.438 54.583
(=) Resultado Operacional Líquido (771.121) 18.816
(+/-) Outras Despesas ou Receitas Não Operacionais (355.321) (41.223)
(=) Resultado Antes dos Impostos (1.126.443) (22.407)
(-) Contribuição Social sobre o Lucro (36.662) (82.099)
(-) Imposto de Renda (68.993) (173.357)
(=) Resultado Líquido do Exercício (1.232.097) (277.862)

(=) (Redução)/Aumento líquido 
      de caixa e equivalentes de caixa (1.404.756) (651.066)
Aumento de Caixa E Equivalentes de Caixa: 
   Disponibilidade no início do exercício
    (Caixa + Bancos + Aplicações) 1.526.894 2.177.960
   Disponibilidade no final do exercício
   (Caixa + Bancos + Aplicações) 122.138 1.526.894
(=) (Redução)/Aumento líquido 
       de caixa e equivalentes de caixa (1.404.756) (651.066)

SPE QDI Augusta Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ 14.310.119/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 31/12 (Valores em R$Mil)
A T I V O                                            .      2.018      2.017
ATIVO CIRCULANTE          27          26
Disponibilidades          13          12
Caixa e bancos 13 12

Outros Créditos          14          14
Diversos 14 14

ATIVO NÃO CIRCULANTE      3.736      4.060
Investimentos      3.736      4.060
Particip. Coligadas/Controladas: No País      3.736      4.060

TOTAL DO ATIVO 3.763 4.086
P A S S I V O                                     .      2.018      2.017
PASSIVO CIRCULANTE             -            4
Outras Obrigações             -            4
Impostos e contribuições sobre salários - 1
Provisões para pagamentos a efetuar - 3

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      3.763      4.082
Capital:      1.200      1.200
De domiciliados no país 1.200 1.200

Reservas de lucros      2.563      2.882
TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.763 4.086

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Lei 11.638)  31/12/18  31/12/17
Deduções da Receita Bruta             -           23
Tributos sobre serviços - 23

Despesas com Pis e Cofins - 23
Resultado Bruto             -           23
Despesas/Receitas Operacionais (319) 295
Despesas Gerais e Administrativas (36) (94)
Despesas com pessoal (1) (7)
Outras despesas administrativas (8) (70)
Despesas tributarias (27) (17)
Outras Receitas Operacionais 1 1
Resultado de Equivalência Patrimonial (284) 388

Resultado Antes do Resultado Financeiro e Tributos        (319)         318
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro        (319)         318
Resultado Líquido das Operações Continuadas (319) 318
Lucro/ (Prejuízo) do Período (319) 318
Nº de Ações 708.252 708.252
Lucro (prejuízo) por Ação: (0,451) 0,450
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE  31/12/18  31/12/17
Resultado do Período        (319)         318

Resultado Abrangente (319) 318

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  31/12/18  31/12/17
Atividades Operacionais          (35)          (70)
Lucro líquido (prejuízo) do período (319) 318
Resultado equivalência patrimonial 284 (388)

Variação de Ativos e Obrigações           (4)           (5)
(Aumento) diminuição de outros créditos - 45
Aumento (diminuição) de outras obrigações (4) (50)
Caixa líquido (aplicado) consumido
  nas atividades operacionais          (39)          (75)

Atividades de Investimento           40         300
Dividendos/lucros recebidos de coligadas controladas 40 300
Caixa líquido originado (aplicado)
  nas atividades de investimento           40         300

Atividades de Financiamento             -        (300)
Pagamento de dividendos - (300)
Caixa líquido originado (aplicado)
  nas atividades de financiamento             -        (300)

Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa 1 (75)
Modificações na Posição Financeira
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 12 87

No fim do do exercício 13 12
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa 1 (75)

Novo Mundo Holding Financeira S/A
CNPJ/MF nº 08.103.049/0001-81
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Outras Lucros/

Capital Reserva Reservas Prejuízos
E  V  E  N  T  O  S Realizado Legal  de Lucros Acumulado      Total
Saldos em 31/12/16 800 160 3.104 - 4.064
Mutações do Período        400      (144)        (238)              -        18
Reversão de reservas - - (300) 300 -
Distribuição de
  lucros/dividendos - (300) (300)
Aumento de capital 400 (160) (240) - -
Lucro líquido (prejuízo)
  do exercício - - - 318 318
Destinações:            -         16         302         (318)           -
Reserva legal - 16 - (16) -
Reserva de lucros - - 302 (302) -
Saldos em 31/12/17 1.200 16 2.866 - 4.082
Mutações do Período            -           -        (319)              -      (319)
Reversão de reservas - - (319) 319 -
Lucro líquido
  (prejuízo) do exercício - - - (319) (319)
Saldos em 31/12/18 1.200 16 2.547 - 3.763

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Contexto Operacional: Em 03/04/2006 através
da Ata da Assembléia Geral foi constituída a empresa “Novo Mundo Holding
Financeira S/A”, e tem por objeto a participação no capital de instituições
financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo BCB. 2. Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis
foram preparadas de acordo com as disposições contidas na Lei das S/A.
3. Principais Práticas Contábeis: 3.1. Apuração do resultado: As receitas e
despesas foram apropriadas pelo regime de competência. 3.2. Ativos e pas-
sivos circulantes e a longo prazo: Demonstrados pelos valores de custo in-
cluindo, quando aplicável, os rendimentos, encargos e as variações mone-
tárias incorridas, deduzidos das correspondentes rendas, despesas a apro-
priar e, quando aplicável, provisões para perdas. 3.3. Investimentos: A par-
ticipação societária permanente em controlada está registrada pelo método
da equivalência patrimonial. 3.4. Provisão para Imposto de Renda e Contribui-
ção Social: O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social
sobre o lucro líquido são calculados com base no lucro tributável, ajustado
nos termos da legislação pertinente. 4. Investimentos: O investimento em
empresa controlada está representado conforme tabela abaixo:
Novo Mundo Corretora de Câmbio S/A     2.018     2.017
Capital social 1.700 1.700
Patrimônio líquido 3.736 4.060
Quantidade de ações 441.000 441.000
Participação (%) 100% 100%
Saldo do início do período 4.060 3.972
Rendas (despesas) de participação em controladas (284) 388
Dividendos recebidos (40) (300)
Total do investimento 3.736 4.060

5. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social subscrito é
de R$ 1.200, está dividido em 708.252 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal. b) Distribuição de lucros: Do resultado apurado em
cada exercício social, após a dedução dos prejuízos acumulados e da
provisão para o imposto de renda, 5% serão aplicados na constituição
da reserva legal, a qual não excederá o montante de 20% do capital
social, e 25% serão distribuídos como dividendo obrigatório aos acio-
nistas. O saldo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a Assem-
bléia Geral. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 não
houve distribuição de lucros. E, no exercício encerrado em 31 de de-
zembro de 2017 houve distribuição de lucros no valor de R$ 300. c)
Reservas de Lucros: No exercício encerrado em 31 de dezembro de
2018, houve as seguintes movimentações: (i) Foi revertido de reservas
especiais de lucros o montante de R$ 319 para absorver o saldo de
prejuízos acumulados no exercício. No exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2017, houve as seguintes movimentações: (ii) Foi desti-
nado o saldo de lucros acumulados para reserva legal no montante de
R$16 e reservas especiais de lucros no montante de R$ 302; (iii) Houve
a reversão de reservas especiais de lucros no montante de R$ 300
para pagamento de dividendos aos acionistas; (iv) Houve a reversão
de reservas legais no montante de R$ 160 e das reservas especiais de
lucros no montante de R$ 240 para aumento do capital social. 6. Juros
de Capital Próprio: Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2018 e 2017 não foi pago juros sobre capital próprio, conforme faculta
o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 7. Contingências: Impostos e contribui-
ções permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos compe-
tentes por períodos variáveis de tempo.

A  DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110330/O-6

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

Antonio Carlos Seidl – Grua – O jornalista 
carioca concretizou o sonho de infância, após bela 
trajetória nas redações tupiniquins, de tornar-se  
correspondente internacional. Não frustrou-se . 
Adaptou-se perfeitamente na capital inglesa. Sua 
brilhante carreira autoriza-o a editar uma coletânea 
dos bastidores de algumas matérias editadas. Seu 

admirável cabedal vê-se estampado em suas páginas, com pena 
leve, suave, contudo verdadeira. Sempre imparcial, sua fl uidez 
levará o leitor de qualquer idade ou extirpe a sonhar com os 
locais e personalidades descritas. Além do inegável prazer de 
sua leitura, há que considerar-se também, como documento 
histórico. Válido para estudantes, professores, profi ssionais 
de jornalismo e informação, além é claro, amantes de boas e 
curiosas histórias. Ótimo!!

Do Palácio ao Bordel: Crônicas 
e segredos de um jornalista 
brasileiro em Londres

Andre Lago – Literare –  Empresário do ramo 
fi tness e, especialista em diversas áreas de gestão de 
negócios, conta sem nenhum receio, como obteve 
sucesso em sua rede de academias e os passos para 
manter-se no mercado, bem como mecanismos para 
ampliá-la. A profundidade é tamanha, que natural-
mente, seus valiosos ensinamentos poderão embasar 

qualquer tipo de iniciativa corporativa. Realmente possui a 
marca indelével do sucesso! Voltado para empreendedores e 
administradores.

Academias de Sucesso: Como 
evitar as armadilhas do 
mercado e obter sucesso no 
segmento fi tness 

Andréa Carvalho –  Emérita professora, 
sempre batalhando por um ensino melhor, relata 50 
dias numa instituição pública  de ensino, no Rio de 
Janeiro, que naturalmente, se encaixará em modelo 
de qualquer estado brasileiro. A autora, sempre 
voltada a ensinar e preocupada com os rumos de 
nossa educação e formação, lançou este libelo que 
seguramente servirá de alerta a pais e governantes. 

Os casos relatados são reais e absolutamente fi dedignos, infe-
lizmente. O imiscuir-se com a garotada é a grande pedra de 
toque da nobre professora. Para pais, mestres e responsáveis 
por crianças e adolescentes.

50 Dias Letivos

Luciana Brites e Clay Brites – Gente – Au-
tores profi ssionais de saúde, especialistas em TEA 
– Transtorno do Espectro Autista – impuseram-se a 
missão, nada fácil, de informar e desanuviar conceitos 
sobre esse mal que atinge a 1% da nossa população. 
Nessa obra, falam sobre a importância do diagnóstico 
correto, as medidas a serem tomadas para tornar 

a vida do portador da enfermidade, menos dolorosa e mais 
social. Demonstram que a correta informação, contribuirá para 
que familiares e circunstantes possam melhor interagir com o 
paciente, diminuindo suas agruras, estimular seu desenvolvi-
mento e integração sócio familiar . Cidadania e inclusão em 
alta. Voltado para profi ssionais de saúde, professores, pais e 
responsáveis. Oportuno!

Mentes Únicas

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

Crea responsabiliza 
omissão do Poder 
Público

O Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia do Rio de 
Janeiro (Crea-RJ) considerou que 
o desabamento de dois prédios no 
bairro Muzema, na sexta-feira (12), 
decorreu da omissão do poder pú-
blico, que não coibiu a construção 
de imóveis irregulares nem deu 
segurança para fi scais trabalharem 
na região. A entidade se manifestou 
por meio de sua diretoria, durante 
coletiva em sua sede, no centro 
do Rio.

“Se o poder público, no caso a 
prefeitura, tem o poder de polícia, 
de mandar demolir uma constru-
ção irregular, por que não se fez? 
Por que não se deu consequência 
a isso? A justifi cativa de que os 
fi scais não puderam entrar porque 
tem milicianos está errada. O que 
não pode é ter miliciano. O poder 
estadual também está omisso nisso, 
pois permitiu haver milícia”, disse 
o vice-presidente do Crea-RJ, Edu-
ardo König, que é engenheiro civil.

O presidente da entidade, Luiz 
Antonio Cosenza, disse que con-
cessionárias de água e eletricidade 
acabam incentivando esse tipo de 
ocupação ilegal ao fornecerem 
seus serviços a imóveis que não 
poderiam sequer ser construídos  
(ABr).

Avianca cancela 26 voos
A companhia aérea Avianca 

Brasil informou na sexta-feira (12) 
que ia cancelar 26 voos a partir de 
sábado (13). E que a decisão visava 
minimizar o impacto na operação 
com o arresto de diversas aerona-
ves. Com isso, a empresa deixou 
de vender passagens para diversas 
localidades. Dos voos cancelados, 
seis partem de Brasília, cinco de 
Congonhas e três de Guarulhoso. 

Também na sexta-feira, a Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac) determinou o cancelamen-
to de matrícula de dez aviões da 
empresa, atendendo a uma decisão 
judicial. “Além de dar cumprimento 
à decisão, a Anac mantém a fi s-
calização da atuação da empresa 
diante dos passageiros e segue 
acompanhando a execução das 
ações para a readequação da malha 
aérea e a manutenção da segurança 
das operações, além de determinar 
a interrupção das vendas dos voos 
impactados”, informou a agência 
reguladora.

A Anac disse que também está 
em contato com a Secretaria Na-
cional do Consumidor (Senacon) e 
outros órgãos do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor (SNDC) 
e recomenda que os passageiros 
fi quem atentos aos comunicados 
que a Avianca deve fazer sobre a 
situação dos voos e que, em caso de 
dúvida, busquem informações no 
site da companhia aérea ou pelos 
canais de atendimento telefônico, 
eletrônico ou presencial (ABr).
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