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Seguradoras
lucram R$
154,4 bilhões

O ramo de saúde obteve
maior faturamento durante
o ano passado.

As mais de 70 seguradoras
que atuam no Brasil conseguiram registrar lucro de R$
154,4 bilhões em 2018, uma
variação de 7,5% em relação
ao ano anterior. Os dados
constam na nova edição do
Ranking das Seguradoras,
produzido pelo Sindicato de
Empresários e Profissionais
Autônomos da Corretagem
e da Distribuição de Seguros
do Estado de São Paulo
(Sincor-SP).
Segundo o levantamento,
que consolida os dados da
Susep (Superintendência
de Seguros Privados) e da
ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar), as
cinco primeiras colocações
pertencem aos grupos
Bradesco, SulAmérica, BB
Mapfre, Porto Seguro e
Zurich, que somaram mais
de R$ 90 bilhões.
“O Ranking das Seguradoras é bastante aguardado pelo mercado, porque
serve de orientação sobre
os caminhos do setor. Os
números atestam a resiliência, o empreendedorismo
e a capacidade de inovação
do mercado de seguros,
através da força de trabalho tanto dos seguradores
quanto dos corretores,
responsáveis pela produção e distribuição”, afirma
o presidente do Sincor-SP,
Alexandre Camillo.
O ramo de saúde obteve
maior faturamento durante
o ano passado, registrando
lucro de R$ 42,5 bilhões
e avanço de 9%. Duas
companhias concentram a
receita do segmento, com
78% do total. Os seguros
de pessoas, que englobam
vida, acidentes pessoais,
prestamista, educacional,
entre outros, vem logo em
seguida, com total de R$ 42
bilhões e crescimento de 9%
no período.
O Ranking aponta que o
segmento de automóvel,
sem contar o seguro DPVAT, teve aumento de 3%
em relação ao ano anterior,
com faturamento de R$
35,8 bilhões. Já o ramo de
transportes foi o que mais
surpreendeu, conseguindo
registrar lucro de R$ 3,6 bilhões em 2018, com avanço
de 14% na comparação com
2017 (AI/Sincor-SP).

Farmácia Ex MG Ltda.

Farmácia Drogaromero Ltda.

Hiper Magistral de Poá Ltda.

CNPJ Nº: 12.765.662/0001-31 - NIRE 31208965144
Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:35 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:35 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convocação; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

CNPJ Nº: 53.047.452/0001-95 - NIRE 35202714518
Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:30 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:30 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convocação; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

CNPJ Nº: 09.257.219/0001-45 - NIRE 35229070671
Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:45 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:45 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convocação; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Farmage Farmácia de Manipulação Ltda.

Miyafarma Interior Drogarias Ltda.

CNPJ Nº: 08.581.212/0001-11 - NIRE 35221082459
Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:40 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:40 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convocação; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

CNPJ Nº: 22.789.308/0001-09 - NIRE 35229274161
Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:55 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:55 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convocação; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Demac Produtos Farmacêuticos Ltda.
CNPJ Nº: 65.837.916/0015-41 - NIRE 35210080158
Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11hs, em 2ª convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convocação; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Droga Ex Ltda.
CNPJ Nº: 02.743.218/0076-89 - NIRE 35215144901
Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:05 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:05 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convocação; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ/MF N°: 60.837.689/0001-35 - NIRE: 35.300.033.205
Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia a se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária, a ser realizada no dia 07 de junho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da companhia,
localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, S/N, Km 30, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício social ﬁndo em 31
de dezembro de 2018; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício ﬁndo em 31 de
dezembro de 2018; c) eleição da Diretoria e ﬁxação da respectiva remuneração; Outrossim,
acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei n°
6.404/76. São Paulo, 22 de maio de 2019. Odenir Antonio Valério - Diretor Presidente. (28,29,30)

Drogaria Nova Caieiras Ltda.
CNPJ Nº: 02.476.085/0001-04 - NIRE 35215045334
Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:25 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:25 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convocação; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Drogaria Betofarma Ltda.
CNPJ Nº: 49.701.170/0001-92 - NIRE 35201809736
Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:15 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:15 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convocação; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Drogaria Metrofarma Ltda.

Drogadotto Ltda.

CNPJ Nº: 48.231.559/0001-59 - NIRE 35202168823
Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:50 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:50 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convocação; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

CNPJ Nº: 46.615.571/0001-31 - NIRE 35201126566
Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:10 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:10 hs, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convocação; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código CCC0-370A-73FC-9252.

CNPJ/MF nº 77.961.431/0001-49
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à aprovação de V. Sas. o relatório das atividades e as demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018.
Balanço Patrimonial Exercícios Findos em 31 de Dezembro - Em milhares de reais
Demonstração de Resultados Exercícios Findos em 31 de Dezembro
Ativo
Controladora
Consolidado Passivo e Patrimônio Líquido
Controladora
Consolidado
Em milhares de reais
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
Controladora
Consolidado
Circulante
34.874 24.557 35.199 25.195 Circulante
49.108
46.429 60.820 60.489
2018
2017
2018
2017
Caixa e equivalentes de caixa
1.797
1.877
1.805
1.944
Fornecedores
10.305
9.171 10.305
9.171 Receita Bruta de Vendas
138.914 126.745 138.914 126.745
Contas a receber de clientes
16.785 10.840 16.785 10.840
Adiantamentos de clientes
15
15
15
15 Impostos incidentes sobre vendas (34.351) (31.925) (34.351) (31.925)
Estoques
12.377 11.593 12.377 11.593
Financiamentos de impostos
Descontos e abatimentos
(135)
(78)
(135)
(78)
Impostos e encargos
e encargos sociais
90
182
1.756
885 Receita Operacional Líquida
104.428
94.742 104.428 94.742
sociais a recuperar
3
111
517
Salários, provisões e
Custo dos Produtos Vendidos
(80.474) (73.151) (80.474) (73.151)
Outros Creditos
3.915
244
4.121
301
contribuições sociais
2.067
2.027
2.067
2.027 Lucro Bruto
23.954
21.591 23.954 21.591
Não Circulante
259.126 270.001 218.508 201.492
Impostos a recolher
474
1.047
1.583
5.673 Receitas (Despesas) Operacionais
Realizável a longo prazo:
124.705 124.255 146.925 129.922
Impostos parcelados Lei 12.996
6.358
6.478 Despesas gerais e administrativas (4.763)
(8.514) (5.377) (8.918)
Impostos e encargos
Impostos parcelados Lei 11.941
35.832
33.608 38.411 35.859 Ação judicial recebida Eletrobrás
4.791
12.491
4.791 12.491
sociais a recuperar
417
446
417
446
Outros
325
379
325
381 Tributos autuados
- (13.953) (12.283)
Empresas ligadas
117.832 116.049 117.832 116.049 Não Circulante
648.672 634.021 596.666 552.089 Outras receitas (despesas)
Créditos tributários a compensar
6.096
6.096
6.096
6.096 Exigível a Longo Prazo
operacionais, líquidas
(1.540)
123
651
1.706
Precatórios adquiridos
- 22.220
5.667
Financiamentos de impostos
(1.512)
4.100 (13.888) (7.004)
Depósitos Judiciais
274
1.592
274
1.592
e encargos sociais
86
7.045
3.963 Lucro Operacional Antes
Outros
86
72
86
72
Empresas ligadas
174.591 185.539
2
2
do Resultado Financeiro
22.442
25.691 10.066 14.587
Investimentos
Impostos parcelados Lei 12.996
- 59.524 66.406 Resultado Financeiro, Líquido
Controlada
121.338 132.676
Impostos parcelados Lei 11.941 303.065 317.465 325.842 339.609 Receitas financeiras
3.624
3.583
3.624
3.583
Outros investimentos
- 58.500 58.500
ICMS - Precatórios
- 11.178 11.178 Despesas financeiras
(21.635) (30.455) (20.597) (32.780)
Imobilizado
12.063 11.725 12.063 11.725
ICMS a parcelar
- 22.059
- Recalculo parcelamento
Intangível
1.020
1.345
1.020
1.345
reabertura Lei 11.941
(10.984)
34.305 (10.984) 34.305
Empréstimos e obrigações
Total do Ativo
294.000 294.558 253.707 226.687
(28.995)
7.433 (27.957)
5.108
com terceiros
171.016 130.931 171.016 130.931
(6.553)
33.124 (17.891) 19.695
Participação dos Minoritários
1
1 Lucro (Prejuízo) Operacional
Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido Exercícios
Patrimônio Líquido
(403.780) (385.892) (403.780) (385.892) Resultado de Equivalência
Findos em 31 de Dezembro - Em milhares de reais
Patrimonial
(11.338) (13.431)
Capital social
24.692
24.692 24.692 24.692
Retenção lucros
(17.891)
19.693 (17.891) 19.695
Prejuízos acumulados
(428.472) (410.584) (428.472) (410.584) Lucro (Prejuízo) Operacional
Capital Reserva
/Prejuízos
3
44
3
44
294.000 294.558 253.707 226.687 Resultado não operacional
Social
Legal
Acumulados
Total Total do Passivo
Saldos em 31/12/2016
24.692
3.574
(433.895) (405.629) 5. Contas a Receber de Clientes: A composição das contas a receber é a Lucro (Prejuízo) Antes
dos Impostos
(17.888)
19.737 (17.888) 19.739
Prejuízo líquido do exercício
19.737
19.737 seguinte:
Sociedade
Consolidado Minoritários
(1)
Saldos em 31/12/2017
24.692
3.574
(414.158) (385.892)
2018 2017
2018
2017 Lucro (Prejuízo) Líquido
Prejuízo líquido do exercício
(17.888) (17.888) Mercado interno
16.785 10.140 16.785 10.140
(17.888)
19.737 (17.888) 19.738
Saldos em 31/12/2018
24.692
3.574
(432.046) (403.780) 6. Impostos e Encargos Sociais a Recuperar: Em 31 de dezembro, o do Exercício
Lucro (Prejuízo) por
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios saldo de impostos a recuperar era inexpressivo e constituído basicamente lote de mil ações - R$
(0,26)
0,29
Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 - (Expressas em milhares de créditos de ICMS, PIS e COFINS das atividades normais da Sociedade.
Demonstração
dos
Fluxos
de
Caixa
Exercícios
Findos
em 31 de Dezembro
7. Investimentos: Os investimentos da controladora são representados
de reais - R$ mil, exceto quando indicado de outra forma)
Em milhares de reais
1. Contexto Operacional: Rio Jordão Papéis S.A tem como objeto social a como segue:
Controladora
Consolidado
Participação
Participação Fluxo de Caixa das
industrialização, confecção e comércio de celulose, papel, papelão e seus
Atividades Operacionais
2018
2017
2018
2017
no patrimônio
no resultado
derivados, operando uma planta industrial em Canela - RS e a produção e
(17.888) 19.737 (17.888) 19.737
2018
2017
2018
2017 Lucro Líquido do Exercício
comercialização de energia elétrica, operando uma usina hidroelétrica em Investimentos em controlada
121.338 132.677 (11.338) (13.431) Ajuste do Resultado das
Foz do Jordão - PR. Sua controlada Jaar Embalagens S.A. tem como objeto Jaar Embalagens S.A.
social a produção e comercialização de embalagens de papel e papelão No consolidado, os investimentos estão representados por bens não utili- Disponibilidades Geradas
41.603
7.335 42.842
6.930
ondulado, celulose e aparas de papel e papel reciclado e virgem, estando zados nas operações, referentes à fábrica de cloro-soda Morro Verde, de na Atividade Operacional
1.316
1.304
1.316
1.304
com suas atividades paralisadas. 2. Apresentação das Demonstrações Fi- propriedade da controlada Jaar Embalagens S/A, localizada em Foz do Depreciação e amortização
Juros e variações monetárias
nanceiras e Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras Jordão - PR, a qual está com suas atividades paralisadas desde 1995.
com partes relacionadas
1.924
2.452 (3.506) (3.457)
individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas con- 8. Imobilizado: O imobilizado é composto de:
11.338 13.431
Sociedade e Consolidado Equivalencia patrimonial
tábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação
2018
2017 Juros e variações
societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpreta- Custo
monetaria parcelamentos
16.041 24.453 20.094 32.210
2.887
2.887
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e Conselho Terrenos
- 13.954 11.178
11.540
11.540 Reconhecimento tributos e encargos
Federal de Contabilidade. As seguintes principais práticas contábeis foram Edificações
Efeito
recálculo
8.136
7.800
observadas na preparação das demonstrações financeiras: a) Moeda funci- Máquinas e equipamentos
parcelamentos especiais
10.984 (34.305) 10.984 (34.305)
1.837
1.813
onal e de apresentação - As demonstrações financeiras são apresentadas Outros
2.383
1.530 (Acréscimo) Decréscimo
em milhares de reais (R$ mil), que é a moeda funcional e de apresentação. Imobilizado em andamento
(10.397) (2.942) (10.144) (2.651)
(14.720)
(13.845) em Ativos Operacionais
b) Caixa e equivalentes de caixa - representado por numerários em caixa, Depreciações acumuladas
(5.945) (2.821) (5.945) (2.821)
12.063
11.725 Clientes
depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata sem per- Imobilizado líquido
(784)
(370)
(784)
(370)
da de valor, sendo demonstradas pelo custo acrescido dos juros auferidos. 9. Intangível: O intangível é composto de fundo de comércio adquirido Estoques
3
9
411
(39)
c) Contas a receber e provisão para créditos de liquidação duvidosa - as R$ 3.196 mil, dos quais já foi amortizado R$ 2.184 mil (R$ 1.865 mil em 2017) Impostos a recuperar
(200)
contas a receber são registradas e mantidas nas demonstrações financeiras e direito de uso de software R$ 8 mil (13 mil em 2017). 10. Financiamentos Adiantamento a fornecedores
(3.671)
240 (3.626)
579
pelo valor nominal dos títulos, ajustadas por provisão para créditos de liqui- de Impostos e Encargos Sociais: O saldo de financiamentos de impostos e Outros creditos
Acréscimo (Decréscimo)
dação duvidosa, quando aplicável. d) Estoques - Os estoques são demons- encargos sociais está demonstrado como segue:
em Passivos Operacionais
455
5.023 (2.099) 4.404
Sociedade
Consolidado
trados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O valor
1.134
4.046
1.134
4.046
Encargos
2018 2017
2018
2017 Fornecedores
líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos Natureza
FCA
90
268
8.801 4.848 Financiamento impostos
negócios, menos os custos estimados necessários para efetuar a venda. ICMS
e encargos sociais
(92)
(15) 1.613
(771)
90
268
8.801 4.848
e) Imobilizado - está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção. A
40
633
40
633
90
182
1.756
885 Salários e provisões
sociedade optou por não efetuar ajustes correspondentes ao valor justo dos Passivo circulante
(573)
149 (4.832)
285
86
7.045 3.963 Impostos a recolher
bens no exercício de 2018 por entender irrelevantes os efeitos dos possí- Passivo não circulante
Adiantamento
de
clientes
veis ajustes advindos, haja vista o valor inexpressivo dos imobilizados. A 11. Impostos a Recolher: O saldo de impostos a recolher está demonstrado
(54)
210
(54)
211
Sociedade
Consolidado Outras Obrigações
depreciação é calculada pelo método linear, a taxas consideradas razoáveis como segue:
2018 2017
2018
2017 Disponibilidades Líquidas Geradas
para refletir o desgaste dos bens em operação. f) Intangível - está demons- Natureza
nas Atividades Operacionais
13.773 29.153 12.711 28.420
162
223
162
223
trado ao custo de aquisição e formação, deduzido da amortização. As amor- Pis e Cofins
256
247
256
247 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
tizações são calculadas pelo método linear com base no prazo em que os IPI
(634) (1.329)
(634)
487
1.109 5.112 Aquisições de bens ativo imobilizado (1.329)
respectivos benefícios econômicos futuros serão consumidos pela Socieda- ICMS
(6.096)
- (6.096)
29
90
56
91 Créditos tributários a compensar
de. g) Investimentos - o investimento em controlada é avaliado pelo método Outros
- (16.553) (5.667)
474 1.047
1.583 5.673 Precatórios adquiridos
da equivalência patrimonial, eliminando-se os lucros não realizados até a Total
1.318
1.318
data do balanço. Os demais investimentos são registrados ao custo, ajusta- 12. Parcelamento Lei 11.941/09: A composição dos débitos referentes ao Depositos judiciais
Impostos a recuperar e outros
15
4.163
15
4.163
dos a valor de mercado, quando necessário. h) Ativos e passivos vincula- parcelamento previsto na Lei 11.941/2009 e reabertura é a seguinte:
Sociedade
Consolidado Disponibilidades Líquidas Geradas
dos a moeda estrangeira ou sujeitos a atualização monetária - são convernas Atividades de Investimentos
4
(2.567) (16.549) (8.234)
2018
2017
2018
2017
tidos ou atualizados com base nas taxas de câmbio vigentes nas datas dos Natureza
164.886 174.196 184.251 194.655 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
balanços e em índices oficiais de atualização monetária. i) Passivo circu- Saldo parcelamento junto à RFB
(14.655) (21.828) 1.723
1.920
115.216 114.762 121.207 118.698 Empréstimos Empresas Ligadas
lante e não circulante - demonstrados por valores conhecidos ou calculá- Saldo parcelamento junto à PGFN
58.795 62.115 58.795 62.115 Impostos parcelamentos especiais (39.201) (30.135) (49.296) (47.179)
veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e varia- Saldo parcelamento junto ao INSS
ções monetárias ou cambiais incorridos até a data dos balanços. j) Contin- Total parcelamento Lei 11.941/2009 338.897 351.073 364.253 375.468 Finaciamento impostos
e encargos sociais
(86)
(158) 11.187
(453)
35.832 33.608 38.411 35.859
gências - os passivos contingentes são reconhecidos nas demonstrações Total dívida no passivo circulante
40.085 25.395 40.085 25.395
financeiras quando, com base na opinião de assessores jurídicos e da Admi- Total dívida no passivo não circulante 303.065 317.465 325.842 339.609 Empréstimos de terceiros
Disponibilidades
Líquidas
Geradas
nistração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou No resultado de 2018 está refletida uma despesa de R$ 10.984 mil resultante
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das de recálculo na consolidação do parcelamento reabertura Lei 11.941 no (Aplicadas) Atividades
(13.857) (26.726) 3.699 (20.317)
obrigações e quando os montantes envolvidos forem passíveis de mensura- âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e no resultado de 2017 de Financiamento
ção. k) Imposto de renda e contribuição social - São apurados com base no está refletida uma receita de R$ 34.305 mil resultante de recálculo da conso- Disponibilidades Líquidas
(80)
(140)
(139)
(131)
lucro real determinado de acordo com a legislação tributária em vigor. Emba- lidação no âmbito da Receita Federal. 13. Parcelamento Lei 12.996/14: A das Atividades
sado em análises sobre as incertezas dos resultados futuros, bem como em Controlada Jaar Embalagens S.A aderiu ao parcelamento previsto na lei Aumento no Caixa e
(80)
(140)
(139)
(131)
função da utilização dos prejuízos fiscais e da base negativa de contribuição 12.996/14, sendo que os valores apresentados no consolidado somam Equivalentes de Caixa
1.877
2.017
1.944
2.075
social para redução de encargos de parcelamentos especiais, não foram R$ 6.358 mil (R$ 6.478 mil em 2017) no passivo circulante e R$ 59.524 mil Início do período
1.797
1.877
1.805
1.944
reconhecidos impostos diferidos ativos. l) Uso de estimativas - as estimati- (R$ 66.406 mil em 2017) no passivo não circulante. 14. Emprestimos e Obri- Final do período
Mútuos Ativo Receitas (despesas)
vas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, de acordo gações com Terceiros: Refere-se, principalmente, a empréstimos obtidos 18. Saldos e Transações
(Passivo)
financeiras
com o julgamento da Administração para determinação do valor adequado a junto a controladora anterior e que são destinados ao pagamento de tributos com Partes Relacionadas
2018
2017
2018
2017
ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a incluídos em programas especiais de parcelamentos. 15. Provisões para Sociedade
(174.591) (185.539)
(5.430) (5.909)
essas estimativas e premissas incluem a vida útil do ativo imobilizado e in- Contingências: Conforme análise de assessores jurídicos da Sociedade e Jaar Embalagens S.A
tangível, provisão para crédito de liquidação duvidosa e provisão para con- controlada, não existem fatos relevantes que indiquem necessidade de Jaar Administração
101.618
98.613
2.999
2.911
tingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas po- constituição de provisão para contingências, uma vez que os tributos estão e Participação S.A.
3.535
116
96
derá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao pro- todos parcelados e não existem demandas administrativas ou judiciais ex- Jaar do Brasil Participações Ltda. 4.318
11.896
13.901
391
450
cesso de sua determinação. A Sociedade revisa as estimativas e premissas, pressivas. No que se refere às demonstrações consolidadas, a controlada Thane Embalagens Ltda
(56.759) (69.490)
(1.924) (2.452)
no mínimo, anualmente. m) Ajustes a valor presente de direitos e obriga- está em fase adiantada de tratativas com os Estados do Paraná e do Rio Total
ções - os direitos e obrigações de curto prazo, exceto empréstimos mantidos Grande do Sul para parcelamentos de ICMS ou liquidação deste tributo com Consolidado
com instituições financeiras, são efetuados a prazo médio inferior a 90 dias, precatórios, cujos valores estão provisionados. 16. Capital Social: (a) Capi- Jaar Administração
101.618
98.613
2.999
2.911
sendo irrelevante o efeito de eventual ajuste a valor presente em tais valo- tal social e distribuição de dividendos: Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 e Participação S.A
3.535
116
96
res, que, portanto, não foi efetuado. 3. Consolidação: As demonstrações o capital social integralizado está representado por 105.629.505 ações Jaar do Brasil Participações Ltda. 4.318
11.896
13.901
391
450
financeiras consolidadas incluem as demonstrações da Sociedade e da escriturais nominativas, equivalentes a R$ 24.692 mil, sendo 82.949.134 Thane Embalagens Ltda
117.832 116.049
3.506
3.457
empresa controlada Jaar Embalagens S.A., conforme demonstrado abaixo e, ações ordinárias e 22.680.371 ações preferenciais sem direito a voto e sem Total
foram preparadas de acordo com os princípios de consolidação previstos valor nominal. (b) Distribuição de Dividendos e Reserva de retenção de lu- Conforme contrato mantido entre as partes, sobre os saldos de mútuo incide
nas práticas contábeis adotadas no Brasil, sendo eliminada a participação cros: O Estatuto Social estabelece a distribuição de dividendos mínimos de juros de 0,25% ao mês. 19. Instrumentos Financeiros: As operações que
da controladora no patrimônio líquido da controlada, os saldos ativos e pas- 25% sobre o lucro líquido do exercício ajustado, conforme disposto nos ar- envolvem instrumentos financeiros ativos e passivos, conforme abaixo, essivos, receitas, custos e despesas decorrentes de transações entre elas. tigos 189 e 201 da Lei 6.404/76. Em 2018 e 2017 não houve distribuição de tão registradas contabilmente pelos valores compatíveis com as atuais taLucro dividendos. 17. Resultado Financeiro: Em 31 de dezembro os saldos de xas de mercado para as operações de prazos e riscos similares. Os principais instrumentos financeiros, na data do balanço, são os seguintes: Con(prejuízo) resultados financeiros eram compostos como segue:
Participação
Patrimônio
líquido do
Sociedade
Consolidado centração de riscos de crédito: As vendas financiadas da Sociedade são
2018
2017
2018
2017 administradas através de rigoroso programa de qualificação e concessão de
no capital
líquido
exercício
3.507
3.457
3.507
3.457 crédito. Os créditos de liquidação duvidosa, quando constatada essa condi2018 2017
2018
2017
2018
2017 Juros empréstimos a ligadas
Juros e descontos auferidos
23
15
23
15 ção, são adequadamente cobertos por provisão para fazer face às eventuais
(%)
(%)
94
111
94
111 perdas na sua realização. As contas a receber são pulverizadas e não há
Jaar Embalagens S.A. 100,00 100,00 121.339 132.677 (11.338) (3.431) Outras receitas financeiras
3.624
3.583
3.624
3.583 concentração de crédito significativa. Risco de taxa de câmbio: A Adminis4. Caixa e Equivalentes de Caixa
Sociedade
Consolidado Total das receitas financeiras
(5.430) (5.909)
- tração da Sociedade e de sua controlada monitoram as oscilações de merca2018 2017
2018
2017 Juros empréstimos a ligadas
São representados por:
(16.049) (24.487) (20.094) (32.720) do da taxa de câmbio sobre a posição patrimonial. A Sociedade não mantém
Caixa
10
28
10
28 Juros sobre obrigações tributárias
(156)
(59)
(503)
(60) ou contrata operações com derivativos financeiros para proteção das tranBancos - conta corrente
140
115
148
124 Outras despesas financeiras
(32.619) (30.455) (20.597) (32.780) sações que envolvem câmbio ou com propósitos especulativos, bem como
Aplicações financeiras
1.647 1.734
1.647 1.792 Total das despesas financeiras
(28.995) (26.872) (16.973) (29.197) não possuíam valores relevantes em moeda estrangeira.
Total
1.797 1.877
1.805 1.944 Total resultado financeiro
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