
A próxima jogada

O mundo se defronta 
com uma deplorável 
situação na natureza, 
na economia, na 
educação

Em vez de evoluir, a 
espécie humana está 
decaindo e poucos 

enxergam essa realidade, 
optando por um viver de 
ilusões e procurando a 
falsa felicidade. Tudo se 
baseia no cérebro, o sistema 
neural, como se ele fosse 
o núcleo da vida, mas não 
é; é uma das mais sensa-
cionais criações no mundo 
material, mas o que vivifica 
o corpo é o espírito. 

O cérebro pode criar 
o sentimentalismo e a 
fantasia, ser influenciado 
por alucinógenos, ou por 
cobiças, mas sem a energia 
do espírito, se decompõe 
em pouco tempo. O Bra-
sil pagou dívida externa 
emitindo e inflacionando; 
combateu a inflação com 
dólar tabelado, fragilizou a 
indústria, exportou empre-
gos, aumentou a dívida, e 
agora na pandemia tem de 
subsidiar a população. 

Os EUA também, mas têm 
como diferencial o dólar, 
mas estão dando subsídios 
e realizando reformas na 
infraestrutura porque de-
sistiram de fabricar, e estão 
buscando os avanços na 
tecnologia, o que no Brasil 
parou de evoluir junto com 
as fábricas fechadas. O que 
os brasileiros fizeram com 
o seu país?

O ocidente acobertou a 
inflação, tabelando o preço 
do dólar, deixando as in-
dústrias minguar e eliminar 
empregos. A China deu 
ênfase na produção visando 
exportar com preço baixo 
em dólar, gerando efeito 
dinâmico na economia. Na 
crise, o ocidente só tem a 
opção de subsidiar os con-
sumidores e aumentar a 
dívida, mas isso representa 
o aumento de procura que a 
China precisa para reativar 
sua grande fábrica e pros-
seguir capitalizando. 

A economia real já vinha 
dando mostras de estresse 
e desequilíbrio. Em visita 
a São Paulo, em abril de 
2014, o ministro das Fi-
nanças do Reino Unido, 
George Osborne, fez uma 
advertência não só ao Bra-
sil, mas também a outros 
emergentes: “O modelo 
econômico baseado em 
produção de bens que a 
China já produz não é mais 
sustentável”. Então o que 
fazer para alcançar susten-
tabilidade? Produzir o quê 
para evitar a precarização 
e desequilíbrio geral?

Não há mais equilíbrio 
entre os seres humanos, 
apenas busca de vanta-
gens. O Brasil e o mundo 
enfrentam um problema 

super grave e os “caras” 
ficam procurando pelo em 
ovo como no tribunal de 
Pilatos e da inquisição? 
Em vez de ficarem espa-
lhando venenos, deveriam 
trabalhar pelo Brasil e pelo 
aprimoramento da espécie 
humana. 

O Estado foi inchando. 
Obras superfaturadas. Dí-
vidas aumentando. Reserva 
em dólares baixando. Não 
há responsabilidade com 
o futuro e as novas gera-
ções. Déficits internos e 
externos. As contas estou-
ram. O crédito foi uma boa 
invenção para promover 
o desenvolvimento. O sis-
tema levou séculos para 
chegar à forma atual. Poder 
e dinheiro desumanizaram 
a vida, eliminando os alvos 
elevados de aprimoramen-
to, gerando decadência 
geral. 

Não há boa vontade. Mer-
cado e Estado se afastaram 
do humanismo, do real ob-
jetivo da vida. É necessário 
combater a criminalidade. 
Criou-se o liberalismo, a 
não intervenção do Esta-
do. Os gananciosos foram 
ocultamente assumindo o 
controle, impondo rumos 
benéficos aos seus inte-
resses visando absorver 
os fluxos de dinheiro do 
Estado. Outros diziam que 
o excesso de individua-
lismo deu oportunidade 
para o avanço da ganância 
e concentração do poder, 
e por isso queriam maior 
influência do Estado. 

No extremo, surgiu o 
capitalismo de Estado que 
impõe os rumos, controla os 
fatores essenciais visando 
o acúmulo de capitais. No 
geral, os cidadãos se tor-
naram indolentes e presas 
fáceis do pão e circo. Agora 
chegamos ao desequilíbrio 
geral na economia, dívida 
pública, população eleva-
da, limitação de recursos 
naturais, insatisfação so-
cial. Qual será a próxima 
jogada nesse complicado 
tabuleiro?

Há uma forte efervescên-
cia no mundo. No Brasil, 
ela é particularmente mais 
grave devido à displicência, 
indisciplina, falta de esforço 
em trabalho dedicado. Em 
grande parte da história, os 
governantes não cuidaram 
do desenvolvimento e for-
talecimento da população. 

Todos tiveram oportuni-
dade de agir e contribuir, 
muitos falharam levados 
pela cobiça. Sabotadores, 
falsos líderes e corruptos 
atrasaram a nação e o povo 
em seu desenvolvimento 
consentâneo com as leis 
naturais da Criação. 
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br) e (www.library.com.br). E-mail: 
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Rede Ancora - SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ Nº 02.596.357/0001-00

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo Nota 2019 2018
Circulante  4.141.425 4.945.384
Caixa e Equivalentes de Caixa 04 245.703 243.393
Contas a Receber 05 1.888.280 2.186.427
Estoques 06 1.922.964 2.403.838
Impostos a Recuperar 07 18.049 11.416
Adiantamentos  60.336 96.305
Outros Créditos  3.544 4.005
Despesas do Exercício Seguinte  2.549 -
Não Circulante  164.645 242.232
Investimentos 08 60.000 60.000
Imobilizado 09 104.079 181.666
Intangível  566 566
Total do Ativo  4.306.070 5.187.616

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2019 2018
Circulante  4.809.168 4.739.328
Fornecedores 11 3.582.226 3.248.237
Empréstimos e Financiamentos 12 1.042.947 1.304.271
Obrigações Sociais 13 39.242 35.389
Obrigações Tributárias 14 17.751 1.861
Provisões 15 52.807 56.831
Adiantamentos  73.753 85.434
Outras Obrigações  442 7.305
Não Circulante  2.064.553 2.334.553
Empréstimos e Financiamentos 12 1.119.960 1.389.960
Obrigações Tributárias 14 944.593 944.593
Patrimônio Líquido 17 (2.567.651) (1.886.265)
Capital Social  3.705.000 3.705.000
(-) Capital Social a Integralizar  (797.778) (797.778)
Adiantamento Futuro Aumento de Capital  1.224.340 1.224.340
(-) Ações em Tesouraria  (68.000) (68.000)
Reserva Legal  - 8.646
(-) Prejuízos Acumulados  (6.631.213) (5.958.473)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  4.306.070 5.187.616

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
Resultado do Exercício (681.386) 112.696
Ajustado por: 
Depreciação e Amortização 73.533 87.909
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 386.030 -
Provisão para Desvalorização dos Estoques 432.126 -
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais 
Contas a Receber (87.883) 530.235
Estoques 48.748 334.640
Impostos a Recuperar (6.633) 870
Outras Créditos (2.088) (1.078)
Adiantamentos 35.969 202.994
Fornecedores 333.989 (760.790)
Obrigações Tributárias 15.890 (25.767)
Obrigações Sociais 3.853 (3.010)
Outras Obrigações (6.863) 7.304
Provisões Trabalhistas (4.024) 3.051
Adiantamentos (11.681) (102.662)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 529.580 386.392
Fluxo De Caixa Das Atividades de Investimentos 
Aquisição de Imobilizado (55.000) -
Baixa de Imobilizado 59.054 -
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 4.054 -
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos 
Adiantamentos para Aumento de Capital - (3.250)
Operações com Empréstimos e Financiamentos (531.324) (248.512)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (531.324) (251.762)
Aumento (Diminuição) Caixa e Equivalentes de Caixa 2.310 134.630
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 243.393 108.763
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 245.703 243.393

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios 
Encerrados em 31 de Dezembro - Método Indireto
 (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis 
Individuais Encerradas em 31 de Dezembro de 2019

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações Financeiras - Ano - Calendário de 2019 e 2018 (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)A Maior Rede de Autopeças do Brasil

 Nota 2019 2018
Receita Operacional Líquida 18 21.888.739 24.739.727
(-) Custo das Mercadorias Vendidas  (20.847.736) (23.635.781)
Lucro Bruto  1.041.003 1.103.946
Despesas Operacionais 
   Gerais e Administrativas  (493.981) (545.763)
   Despesas com Pessoal  (858.490) (855.291)
   Despesas Tributárias  (95.672) (113.074)
   Outras Receitas e Despesas 19 (5.978) 880.969
   Total das Despesas Operacionais  (1.454.121) (633.159)
Resultado Antes das Despesas
  e Receitas Financeiras  (413.118) 470.787
   Resultado Financeiro 20 (240.384) (331.570)
Resultado Antes do IR e CS  (653.502) 139.217
   Provisão para o IR e CS 21 (27.884) (26.521)
Resultado do Exercício  (681.386) 112.696
Resultado por Ação:  (183,91) 30,42

Demonstração do Resultado dos Exercícios Encerrados 
em 31 de Dezembro (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

 Capital Capital Reservas de Lucros   Lucros /
 Social Social a Reserva Ações em Prejuízos  Patrimônio
 Subscrito Integralizar Legal Tesouraria Acumulados AFAC Liquido
Em 31 de Dezembro de 2017 3.705.000 (797.778) 3.011 (68.000) (6.065.534) 1.227.590 (1.995.711)
Resultado do Exercício - - - - 112.696 - 112.696
Adiantamento Futuro Aumento de Capital - - - - - (3.250) (3.250)
Constituição Reserva Legal - - 5.635 - (5.635) - -   
Em 31 de Dezembro de 2018 3.705.000 (797.778) 8.646 (68.000) (5.958.473) 1.224.340 (1.886.265)
Resultado do Exercício - - - - (681.386) - (681.386)
Reversão Reserva Legal para Absorção de Prejuízos - - (8.646) - 8.646 - -   
Em 31 de Dezembro de 2019 3.705.000 (797.778) - (68.000) (6.631.213) 1.224.340 (2.567.651)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Encerrados (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 01 - Informações Gerais: A Rede Ancora-SP Importadora, Exporta-
dora e Distribuidora de Auto Peças S.A. é uma companhia por ações, de 
capital fechado, cujos atos constitutivos datados estão arquivados na JU-
CESP sob nº 35300156498. Está registrada no CNPJ - Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas sob o nº 02.596.357/0001-00. Encontra-se sediada na 
cidade de São Paulo, Rua Joaquim Oliveira Freitas, 2188, Sarandi. CEP 
02.596.357/0001-00. A Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora e Distri-
buidora de Auto Peças S.A. tem como objeto a comercialização no varejo e 
por atacado de auto peças, acessórios em geral, bem como de qualquer 
componente de veículos automotores, pneus e lubrificantes; a importação e 
exportação de auto peças, acessórios e demais componentes de veículos 
automotores; e, a participação societária em outras empresas, inclusive nas 
de em conta de participação. A Companhia tem unidade na cidade São 
Paulo-SP e realiza vendas para o mercado interno e externo. A emissão 
destas demonstrações contábeis foi autorizada pela administração da Com-
panhia em 31/01/2020. 1.1 Continuidade Operacional: Em 31/12/2019 a 
Companhia apresentou capital circulante líquido negativo de R$ 667.743 e 
passivo a descoberto de R$ 2.567.651. Essas condições indicam a existên-
cia de incerteza que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. A Administração vem adotando 
diversas medidas para o restabelecimento de seu equilíbrio financeiro, eco-
nômico e patrimonial e para a recuperação da sua lucratividade. O sucesso 
dessas medidas é importante para permitir que a Companhia honre os 
compromissos assumidos com os credores.  Essas demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas no pressuposto do sucesso dessas medidas e, 
consequentemente, continuidade das operações, e não incluem quaisquer 
ajustes e reclassificações de ativos e passivos. Nota 02 - Bases De Prepa-
ração das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis do 
exercício findo em 31/12/2019 foram elaboradas e estão sendo apresenta-
das de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, com 
atendimento integral do Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, 
bem como da Lei nº 11.638/07 e da Lei nº 11.941/09. Nota 03 - Resumo 
Das Principais Políticas Contábeis: 3.1 Classificação de Itens Circulan-
tes e Não Circulantes: No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincen-
das, ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses, são 
classificados como itens circulantes, e aqueles com vencimento ou com 
expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens 
não circulantes. 3.2 Compensação Entre Contas: Como regra geral, nas 
demonstrações contábeis, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas, 
são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou 
permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e 
está compensação reflete a essência da transação. 3.3 Transações em 
Moeda Estrangeira: Os itens nestas demonstrações contábeis são mensu-
rados em moeda funcional Reais (R$) que é a moeda do principal ambiente 
econômico em que a companhia atua e na qual é realizada a maioria de 
suas transações, e são apresentados nesta mesma moeda. Transações em 
outras moedas são convertidas para a moeda funcional da seguinte forma: 
os itens monetários são convertidos pelas taxas de fechamento e os itens 
não monetários pelas taxas de câmbio da data da transação. 3.4 Instru-
mentos Financeiros: A companhia classifica os seguintes instrumentos 
financeiros como instrumentos financeiros básicos: (a) Caixa e equivalentes 
de caixa; (b) Instrumentos de dívida; e, (c) Investimentos em ações ou quo-
tas. Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a pagar e os 
empréstimos a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo 
custo amortizado. Os investimentos em ações ou quotas são avaliados pelo 
valor justo por meio do resultado. 3.5 Caixa e Equivalentes de Caixa: Cai-
xa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da Companhia, 
depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras com 
vencimento de curto prazo de cerca de 3 meses ou menos da data da tran-
sação. 3.6 Contas a Receber de Clientes: As contas a receber de clientes 
correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de produtos e 
mercadorias no decurso normal das atividades da Companhia. As contas a 
receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo e, sub-
sequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método 
da taxa de juros efetiva menos a provisão para perdas por redução ao valor 
recuperável (perdas no recebimento de créditos). 3.7 Estoques: Os esto-
ques estão registrados pelo menor valor entre o custo e o valor recuperável. 
O custo é determinado utilizando o método do custo médio. O custo das 
mercadorias para revenda compreende o valor da mercadoria líquido dos 
impostos recuperáveis e não inclui o custo de empréstimos e financiamen-
tos. O valor recuperável é o preço de venda estimado diminuído dos custos 
para revenda. 3.8 Investimentos: Os investimentos são quotas de capital 
de cooperativas de crédito e da Rede Ancora franqueadora, os quais são 
mantidos ao valor de custo. 3.9 Imobilizado: Todos os itens do imobilizado 
são apresentados pelo custo menos depreciação acumulada. O custo inclui 
os gastos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e estar em 
condições necessárias para que seja capaz de funcionar da maneira pre-
tendida pela administração, e líquido dos impostos recuperáveis. Os custos 
subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for prová-
vel que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de 
itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manuten-
ções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando in-
corridos. A depreciação é calculada usando o método linear durante a vida 
útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um 
ativo é imediatamente ajustado se este for maior que seu valor recuperável 
estimado. 3.10 Intangível: Os softwares são reconhecidos pelo custo, que 
compreende seu preço de compra mais qualquer custo diretamente atribu-
ível à elaboração do ativo para a finalidade pretendida. Todos os custos 
associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos dos softwares reconhecidos como ativos 
são amortizados durante sua vida útil. 3.11 Redução ao Valor Recuperá-
vel de Ativos Não Financeiros: Os ativos que estão sujeitos à depreciação 
ou amortização são revisados para a verificação de perdas por desvaloriza-
ção sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o 
valor contábil pode não ser recuperável. Para fins de avaliação da perda por 
desvalorização dos ativos imobilizado e intangível, os ativos são agrupados 
nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis 
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos não fi-
nanceiros que tenham sofrido perda por desvalorização, são revisados para 
a análise de uma possível reversão dessa perda na data de apresentação 
das demonstrações contábeis. Uma perda por desvalorização é reconheci-
da pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. 
Este último é o maior valor entre o valor justo de um ativo menos os custos 
de venda e o valor em uso. 3.12 Contas a Pagar a Fornecedores: As con-
tas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 
que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e 
são, inicialmente, reconhecidas pelo custo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na 
prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente, 
ajustadas a valor presente quando o efeito for relevante. 3.13 Empréstimos 
e Financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, 
inicialmente, pelo custo da operação, ou seja, o valor presente a pagar à 
instituição financeira e, subsequentemente, demonstrados pelo custo amor-
tizado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor dos paga-
mentos é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em 
que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa 
de juros efetiva. 3.14 Imposto de Renda e Contribuição Social: Os tribu-
tos sobre o lucro do período compreendem o imposto de renda e a contri-
buição social correntes. O tributo é reconhecido na demonstração do resul-
tado. Os encargos de imposto de renda e contribuição social correntes são 
calculados com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço 
do país em que a companhia atua e gera lucro. A administração avalia, pe-
riodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de 
imposto de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal 
aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apro-
priado, com base nos valores que deverão ser pagos às autoridades fiscais. 
3.15 Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem 
uma obrigação na data das demonstrações contábeis como resultado de 
eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja exigida para 
liquidar a obrigação; e o valor foi estimado de maneira confiável. As provi-
sões são mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liquidar 
a obrigação na data das demonstrações contábeis. Quando o efeito do valor 
do dinheiro no tempo é material, o valor da provisão é o valor presente do 
desembolso que se espera que seja exigido para liquidar a obrigação. 3.16 
Apuração do Resultado: O resultado das operações é apurado em confor-
midade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o 
reconhecimento de receitas quanto de despesas. 3.17 Reconhecimento 
da Receita de Vendas: A receita de vendas compreende o valor justo da 
contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos 
no curso normal das atividades da companhia. A receita é apresentada lí-
quida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A 
Companhia reconhece a receita quando: (i) Foram transferidos ao compra-
dor os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos 

produtos; (ii) O valor da receita pode ser mensurado com segurança; e, (iii) 
É provável que benefícios econômicos futuros associados a transação flui-
rão para a Companhia. 3.18 Dividendos: A distribuição de dividendos para 
os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demons-
trações contábeis ao final do exercício, com base no Estatuto Social. 3.19 
Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis: A preparação de demons-
trações contábeis requer que a administração da Companhia se baseie em 
estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e 
passivos, receitas e despesas, bem como, a divulgação de informações 
sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados finais des-
sas transações e informações, quando de sua efetiva realização em perío-
dos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As políticas contábeis 
e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na 
preparação das demonstrações contábeis, são: a) Provisão para créditos 
de liquidação duvidosa; b) Vida útil e valor residual dos ativos imobilizados 
e intangíveis; e, c) Valor recuperável dos estoques, imobilizados e intangí-
veis; Nota 04 - Caixa e Equivalentes de Caixa: 2019 2018
Caixa 23 7 
Banco Conta Movimento 229.548 233.386 
Capitalização 16.132 10.000 
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 245.703 243.393 
Nota 05 - Contas a Receber: 2019 2018
Contas a Receber de Clientes 2.200.242 2.186.427 
Contas a receber diversos 74.068 -
(-) Provisão para Créditos de 
Liquidação Duvidosa (PCLD) (386.030) -     
Total das Contas a Receber 1.888.280 2.186.427
Aging List Contas a Receber:  
Vencidos acima de 90 dias 424.115 323.256
Vencidos até 90 dias 36.557 39.996
A vencer até 30 dias 1.167.193 1.568.186
A vencer de 31 a 90 dias 636.953 227.909 
A vencer de 91 a 180 dias 9.492 9.966 
A vencer de 181 a 365 dias - 17.114 
A vencer acima de 365 dias - -     
(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (386.030) -     
Contas a Receber 1.888.280 2.186.427 
Contas a Receber por Tipo de Moeda: Reais 1.888.280 2.186.427 
Contas a Receber 1.888.280 2.186.427
Nota 06 - Estoques: 2019 2018
Mercadorias para Revenda 2.309.123 2.355.086 
Peças em Garantia Fornecedor 45.967 48.752 
Provisão para Desvalorização (432.126) -     
Total dos Estoques 1.922.964 2.403.838 

Nota 07- Impostos a Recuperar: 2019 2018
PIS a Recuperar 2.118 483 
COFINS a Recuperar 9.730 2.224 
ICMS a Recuperar 6.198 8.709 
IRRF a Recuperar 3 -     
Total de Impostos a Recuperar 18.049 11.416 
Nota 08 - Investimentos: 2019 2018
Empresa Nacional dos Comerciantes, Importadores 
e Exportadores de Autopeças e Franquias S.A. 60.000 60.000 
Total dos Investimentos 60.000 60.000

Nota 09 - Imobilizado Máquinas e Móveis e Computadores Ferra- Equipamentos de Insta- Benfeitorias em
  Equipamentos Utensílios e Periféricos mentas Telecomunicações lações Imóveis 3º’s Total
Taxas de Depreciação 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 
Em 31 de dezembro de 2017: Custo 74.873 144.427 159.237 11.263 7.942 17.380 325.924 741.046 
Depreciação Acumulada (29.211) (129.227) (159.237) (11.263) (4.103) (17.380) (121.050) (471.471)
Valor contábil líquido 45.662 15.200 - - 3.839 - 204.874 269.575 
Depreciação (7.487) (14.443) - - (794) - (65.185) (87.909)
Saldo Final 38.175 757 - - 3.045 - 139.689 181.666
Em 31 de dezembro de 2018: Custo 74.873 144.427 159.237 11.263 7.942 17.380 325.924 741.046 
Depreciação Acumulada (36.698) (143.670) (159.237) (11.263) (4.897) (17.380) (186.235) (559.380)
Valor contábil líquido 38.175 757 - - 3.045 - 139.689 181.666 
Adições - 55.000 - - - - - 55.000 
Baixas (74.873) (53.651) (159.237) (11.263) (7.942) (17.380) (55.000) (379.346)
Depreciação (6.864) (757) - - (728) - (65.184) (73.533)
Baixa da Depreciação 43.562 83.225 159.237 11.263 5.625 17.380 - 320.292 
Saldo Final - 84.574 - - - - 19.505 104.079
Em 31 de dezembro de 2019: Custo - 145.776 - - - - 270.924 416.700 
Depreciação Acumulada - (61.202) - - - - (251.419) (312.621)
Valor contábil líquido - 84.574 - - - - 19.505 104.079 
Nota 10 - Recuperabilidade dos Ativos: Anualmente ou quando houver 
indicação que uma perda foi sofrida, a companhia realiza o teste de recu-
perabilidade do saldo contábil de ativos intangíveis, imobilizado e outros 
ativos não circulantes, para determinar se estes ativos sofreram perdas por 
desvalorização. Estes testes são realizados de acordo com a seção 27 do 
Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Em-
presas. Nota 11 - Fornecedores: 2019 2018
Contas a Pagar a Fornecedores Nacionais 3.582.226 3.248.237 
Total das Contas a Pagar a Fornecedores 3.582.226 3.248.237 
Aging List Contas a Pagar a Fornecedores 
Vencidos acima de 90 dias (a) 43.364 -     
Vencidos até 90 dias (a) 21.940 90.439 
A vencer até 30 dias 1.753.929 1.303.447
A vencer de 31 a 90 dias 1.741.761 1.292.333 
A vencer de 91 a 180 dias 21.136 71.647 
A vencer de 181 a 365 dias 96 137.889 
A vencer acima de 365 dias - 352.482 
Contas a Pagar a Fornecedores 3.582.226 3.248.237
Contas a Pagar por Tipo de Moeda: Reais 3.582.226 3.248.237 
Contas a Pagar a Fornecedores 3.582.226 3.248.237 
(a) R$ 62.096 dos valores vencidos são valores a pagar a Rede Ancora 
Franqueadora, os quais serão abatidos com verbas de marketing.
Nota 12 - Empréstimos e Financiamentos: 2019 2018
Empréstimo Rede Ancora Associação 351.809 621.809 
Empréstimo Acionistas 466.900 466.900 
Empréstimo Santander 522.947 1.034.271 
Conta Garantida Santander 250.000 -     
Debêntures Emitidas 571.251 571.251 
Total de Empréstimos e Financiamentos 2.162.907 2.694.231 
Parcela Circulante 1.042.947 1.304.271 
Parcela Não Circulante 1.119.960 1.389.960 
Total 2.162.907 2.694.231 
Aging List Empréstimos e Financiamentos
2019 - 1.304.271 
2020 1.042.947 270.000 
2021 1.119.960 1.119.960 
Total 2.162.907 2.694.231 
Empréstimos e Financiamentos por Tipo de Moeda
Reais 2.162.907 2.694.231 
Total 2.162.907 2.694.231 
Taxas
Empréstimo Acionistas 1,80% a.m. 1,80% a.m.
Empréstimo Santander 1,35% a.m. 1,35% a.m.
Conta Garantida Santander 1,55% a.m. -
Debêntures Emitidas 1% a.m. 1% a.m.
Os empréstimos e financiamentos são garantidos por fianças e avais. 
Nota 13 - Obrigações Sociais: 2019 2018
Salários a Pagar 17.485 14.628 
INSS a Recolher 13.808 13.282 
FGTS a Recolher 4.332 4.433 
IRRF sobre salários a Recolher 3.617 3.046 
Total das Obrigações Sociais 39.242 35.389
Nota 14 - Obrigações Tributárias: 2019 2018
IRPJ a recolher 10.869 1.131 
CSLL a recolher 6.222 707 
PIS/COFINS/CSLL retida a recolher 17 16 
ICMS ST a recolher 610 -     
ISS retido a recolher 33 7 
Total das Obrigações Tributárias - Circulante 17.751 1.861 
ICMS - Auto de Infração 944.593 944.593 
Total das Obrigações Tributárias - Não Circulante 944.593 944.593 
Total das Obrigações Tributárias 962.344 946.454 
Nota 15 - Provisões: 2019 2018
Provisão para Férias 38.690 42.166 
Provisão de INSS sobre Férias 11.027 11.301 
Provisão de FGT sobre Férias 3.090 3.364 
Total das Provisões 52.807 56.831 
Nota 16 - Provisão Para Contingências: A Companhia não possui con-

tingências cuja probabilidade de perda tenha sido avaliada como de risco 
“provável” ou “possível” pelos assessores jurídicos externos. Nota 17 - Pa-
trimônio Líquido: a) Capital Social: O Capital Social integralizado per-
tencente a acionistas domiciliados no País é de R$ 3.705.000 formado de 
386 ações preferenciais e 3.319 ações ordinárias nominativas com direito 
a voto, com valor nominal de R$ 1.000 cada uma. b) Distribuição de Di-
videndos e Reserva Legal: A política de distribuição de dividendos está 
estabelecida no Estatuto Social, sendo de 25% no mínimo do lucro líqui-
do, após a constituição da Reserva Legal, salvo deliberação em contrário 
pela totalidade dos acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária. 
c) Ações em Tesouraria: As ações em tesouraria são referentes as tran-
sações de compra de ações dos associados que deixaram a Companhia 
e são revendidas posteriormente. d) AFAC - Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital: A Companhia possui intenção de integralizar o AFAC 
existente no exercício de 2020, os referidos valores não sofrem quaisquer 
tipos de correção monetária.
Nota 18 - Receita Operacional Líquida: 2019 2018
Revenda de Mercadorias 23.146.445 26.023.150 
Total Receita Bruta de Vendas 23.146.445 26.023.150 
(-) Devoluções de Vendas (312.979) (284.755)
(-) Impostos sobre Vendas (944.727) (998.668)
 Total de Deduções e Impostos (1.257.706) (1.283.423)
Receita Operacional Bruta 21.888.739 24.739.727 
Nota 19 - Outras Receitas e Despesas: 2019 2018
Receita com Mensalidades 610.938 579.435 
Bonificações Recebidas 24.548 13.974 
Verbas de Marketing Recebidas 122.164 97.996 
Verbas Comerciais Recebidas 54.289 100.152 
Verbas Rede Card Recebidas - 89.412 
Provisão Desvalorização Estoques 239 -     
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (432.126) -     
Outras Despesas (386.030) -     
Total das Outras Receitas e Despesas (5.978) 880.969 
Nota 20 - Resultado Financeiro: 2019 2018
Receitas Financeiras
Juros Recebidos 11.624 13.273 
Descontos Recebidos 929 432 
Receitas de Aplicações Financeiras 28 24 
Total Receitas Financeiras 12.581 13.729 
Despesas Financeiras: 
Despesas Bancárias (42.318) (36.124)
Descontos Concedidos (4.587) (4.523)
Encargos Financeiros Duplicatas Descontadas (137.416) (300.514)
IOF (63.407) -     
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos (455) -     
Juros Passivos (4.747) (4.013)
Multa e Juros sobre impostos (35) (125)
Total Despesas Financeiras (252.965) (345.299)
Resultado Financeiro Líquido (240.384) (331.570)
Nota 21 - Imposto De Renda e Contribuição Social: 2019 2018
Resultado antes dos IR e CS (653.502) 139.217 
Adições do período 818.156 -     
Prejuízo fiscal 49.396 43.885 
Resultado ajustado (Lalur) 115.258 95.332 
Provisão para o IR e CS (27.884) (26.521)
O Imposto de Renda e Contribuição Social são apurado pelo lucro real tri-
mestral. Pelos valores envolvidos, não houve incidência do percentual de 
10% de adicional. Nota 22 - Cobertura de Seguros: Os bens da Compa-
nhia estão segurados conforme discriminado a seguir: Modalidade: Seguro 
Compreensivo; Objeto: Estoque; Valor Cobertura R$: 5.000.000; Vigên-
cia: De 13/06/2019 à 13/06/2020. As premissas de análise de riscos adota-
das, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria e, conse-
quentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.

Walter Domingos de Prince - Diretor Administrativo
André Guirão - Diretor Financeiro

Henrique Benatto Casero - Contador - CRC Nº PR047567/O-9
Relatório do Auditor Independente 

sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Diretores e Acionistas da Rede Ancora - SP Importadora, Exportado-
ra e Distribuidora de Auto Peças S.A. São Paulo - SP. Opinião: Examina-
mos as demonstrações contábeis da Rede Ancora - SP Importadora, Ex-
portadora e Distribuidora de Auto Peças S.A. (Empresa), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas de-
monstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, sujeito aos possíveis efeitos dos assuntos descritos no pará-
grafo base para opinião com ressalvas, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Rede Ancora - SP Importadora, Ex-
portadora e Distribuidora de Auto Peças S.A. em 31/12/2019, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apli-
cáveis as pequenas e médias empresas (CPC PME). Base para opinião 
com ressalvas: (a) Conforme nota explicativa nº 06, a Companhia mantém 
registrado na rubrica de Estoques o montante de R$ 45.967, em 31/12/2019 
de Mercadorias em garantia a receber do fornecedor, para os quais não nos 
foi apresentada a composição do saldo ou relatórios de controle, desta for-
ma, não obtivemos evidência de auditoria suficiente para nos satisfazermos 
quanto à adequação do valor registrado na rubrica. (b) Conforme nota expli-
cativa nº 09, a Companhia mantém registrado na rubrica de Imobilizado o 
montante de R$ 104.079, em 31/12/2019. A administração está realizando 
o levantamento físico dos bens, o reprocessamento da depreciação e a 
conciliação do controle patrimonial, desta forma, diante da instabilidade dos 
saldos, não obtivemos evidência de auditoria suficiente para nos satisfazer-
mos quanto à adequação do valor registrado na rubrica. (c) Conforme nota 
explicativa nº 12, a Companhia possui rubrica de Empréstimos e Financia-
mentos com registro de Debêntures emitidas no exercício de 2012 no valor 
de R$ 571.251, e Empréstimos com Acionistas firmado no exercício de 
2016 no valor de R$ 466.900, para os quais, desde a data do registro do 
passivo, não foram efetuadas as correções monetárias dos saldos, impac-
tando além da rubrica já mencionada, os resultados dos exercícios e conse-
quentemente o Patrimônio Líquido em aproximadamente R$ 929.278. Nos-
sa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos in-
dependentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 

normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião, com ressalvas. Incerteza rele-
vante relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a aten-
ção para a nota explicativa 1.1 que indica que o passivo circulante da Com-
panhia em 31/12/2019 excedeu o total do ativo circulante em R$ 667.743, e 
nesta data apresentou passivo a descoberto de R$ 2.567.651. Essas condi-
ções indicam a existência de incerteza que pode levantar dúvida quanto à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Ainda, conforme 
mencionado na nota explicativa 1.1, a Administração vem adotando medi-
das para o restabelecimento de seu equilíbrio financeiro, econômico e patri-
monial e para a recuperação da sua lucratividade. Essas demonstrações 
contábeis foram elaboradas no pressuposto do sucesso dessas medidas e, 
consequentemente, continuidade das operações, e não incluem quaisquer 
ajustes e reclassificações de ativos e passivos, que seriam requeridos no 
caso de insucesso das medidas mencionadas. Outros assuntos: As de-
monstrações contábeis encerradas em 31/12/2018 apresentadas compara-
tivamente, não foram auditadas por nós ou outros auditores independentes. 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a ad-
ministração é responsável pela avaliação da capacidade de a empresa 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança ra-
zoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 

distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidên-
cia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações fal-
sas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da empresa. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe in-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que  
identificamos durante nossos trabalhos. Curitiba (PR), 20/02/2020.
Cristiano José Ribeiro dos Santos - Contador CRC (SC) nº 022.513/O-0

Fabio Eduardo Lorenzon - Contador CRC (SC) nº 026.215/O-6
Martinelli Auditores - CRC (SC) nº 001.132/O-9

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
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