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Do dispositivo 
ao Business 
Intelligence

O setor de segurança 
eletrônica sofreu 
um salto tecnológico 
a partir de 2015 
e vem, desde 
então, avançando 
rapidamente

O mercado mudou 
quando as câmeras 
de segurança deixa-

ram de ser apenas disposi-
tivos e passaram a, além de 
prover segurança, integrar 
aplicações de Business 
Intelligence para otimizar 
a produtividade e os resul-
tados dos negócios. Nesse 
contexto de integração de 
soluções de vídeo, áudio 
e analíticos, a chegada da 
Inteligência Artificial tem 
possibilitado com que gran-
des infraestruturas sejam 
administradas a distância e, 
mais do que isso, ajudam na 
identificação de objetos e na 
redução de falsos positivos.

Como resultado, os es-
pecialistas em segurança 
puderam mudar para uma 
forma de trabalho proativa 
e baseada em eventos - ao 
invés do monitoramento 
manual contínuo. É impor-
tante lembrar que algumas 
previsões, que, previamente 
alertavam o mercado neste 
início, não se realizaram. A 
tecnologia não minimizou 
o trabalho humano, mas 
capacitou cada vez mais a 
mão de obra. 

As câmeras de vídeo se 
transformaram, surgiram 
soluções integradas no 
setor, e os profissionais 
acompanharam o mesmo 
ritmo de evolução e aprimo-
ramento. Historicamente, 
observamos que educação 
foi e é um investimento com 
retorno imediato para o in-
tegrador - como observamos 
hoje com a longevidade (e 
receita) dos profissionais 
que se qualificaram para 
lidar com a tecnologia. Foi 
um longo caminho até aqui. 

Desde os primeiros inves-
timentos, que partiram do 
governo brasileiro entre os 
anos de 2008 e 2010, com 
a transição do analógico 
para o IP e que abriram as 
portas para o setor privado 
também colaborar com a 
modernização do ambiente 
de tecnologia. Sem dúvida, 
existe também uma questão 
geracional que contribui 
com essa escalada tecno-
lógica, como a chegada de 
mais millennials no mercado 
que olham tanto para a inte-
ligência artificial como para 
outras tecnologias com mais 
abertura e interesse.

O investimento se mos-
trou bastante acertado, 
mesmo em tempos de cri-
se. Durante a pandemia, 
por exemplo, a segurança 
eletrônica mostrou-se es-
sencial - seja no varejo (com 
analíticos que contam e 
medem o fluxo de pessoas) 
e até mesmo no ambiente 

mais crítico dos últimos 
meses: os hospitais (com 
soluções como as câmeras 
térmicas, de controle de 
acesso com reconhecimen-
to facial e sem o toque com 
as mãos). 

Uma das grandes van-
tagens da tecnologia IP, e 
que foi aproveitada nesse 
contexto, é a escalabilidade. 
Assim, os dispositivos já 
instalados foram redirecio-
nados e ganharam novos 
fins com as demandas que 
surgiram pelo caminho. 
Para os próximos anos, ou-
tra revolução está em curso. 

Estamos trabalhando em 
aplicativos de inteligência, 
cada vez mais  embarcados 
na borda, o hardware conta 
com cada vez mais capa-
cidade de processamento, 
através de nosso próprio 
processador. Substituire-
mos cada vez mais  sistemas 
de segurança por sistemas 
de Business Intelligence 
que integram todos os re-
cursos disponíveis e, desde 
a saída da fábrica, já estarão 
adaptados às tecnologias 
que surgirão nos próximos 
anos. A decisão à prova de 
futuro aumenta a escalabi-
lidade e transforma a Taxa 
de Retorno de Investimento 
(ROI) em uma constante de 
longuíssimo prazo.

Com a ampliação das 
nossas tecnologias, a nossa 
empresa e os profissionais 
da segurança ganham novos 
mercados a serem explo-
rados, ganham uma nova 
oportunidade de adquirir 
conhecimento técnico e de 
negócio, dentro das novas 
tecnologias e dos novos 
conceitos de soluções. 
Setores continuarão cres-
cendo e aperfeiçoando-se, 
como, por exemplo o setor 
de infraestrutura crítica, 
cada vez mais regulado em 
muitos países e de total 
importância para garantir o 
funcionamento de serviços 
básicos.  

Mas, sem dúvida, o que 
vem ao futuro, é que não 
somente setores de merca-
do de Enterprise tenham 
acesso ao ecossistema das 
soluções e da inteligência, 
mas que setores médios; 
como o varejo de pequeno 
e médio porte, o setor resi-
dencial, entre outros, pode-
rão aceder a tais soluções, e 
aqui cremos que a oferta de 
sistemas como serviços, irá, 
de verdade, mudar a visão 
estratégica do mercado. 

Plataforma e operadores 
de serviços de inteligência 
no mercado de segurança 
eletrônica possibilitarão 
que todos os setores tenham 
cada vez mais acesso à tec-
nologia, e que os sistemas 
sejam escaláveis, e que 
garantam a possibilidade de 
investimento a longo prazo, 
com maiores retornos aos 
integradores e clientes 
finais. 
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Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo Nota 2020 2019 
Circulante  1.064.868 4.141.425
Caixa e Equivalentes de Caixa 04 44.585 245.703 
Contas a Receber 05 1.007.561 1.888.280 
Estoques 06 - 1.922.964 
Impostos a Recuperar 07 - 18.049 
Adiantamentos / Devoluções Fornecedores 08 12.722 60.336 
Outros Créditos  - 3.544 
Despesas do Exercício Seguinte  - 2.549 
Não Circulante  777.066 164.645
Realizável a Longo  Prazo
Contas a Receber 05 717.066 -     
Total do Realizável a Longo Prazo  717.066 -     
Investimentos 09 60.000 60.000 
Imobilizado 10 - 104.079 
Intangível  - 566 
Total do Ativo  1.841.934 4.306.070

Demonstrações Financeiras - Ano - Calendário de 2020 e 2019 (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
A Maior Rede de Autopeças do Brasil

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2020 2019 
Circulante  217.232 4.809.168
Fornecedores 11 128.554 3.582.226 
Empréstimos e Financiamentos 12 - 1.042.947 
Obrigações Sociais 13 - 39.242 
Obrigações Tributárias 14 2.963 17.751 
Provisões 15 - 52.807 
Adiantamentos / Devoluções de Clientes 08 85.715 73.753 
Outras Obrigações  - 442 
Não Circulante  2.124.348 2.064.553
Empréstimos e Financiamentos 12 1.179.755 1.119.960 
Obrigações Tributárias 14 944.593 944.593 
Patrimônio Líquido 17 (499.646) (2.567.651)
Capital Social  3.705.000 3.705.000 
(-) Capital Social a Integralizar  (797.778) (797.778)
Adiantamento Futuro Aumento de Capital  3.546.686 1.224.340 
(-) Ações em Tesouraria  (68.000) (68.000)
(-) Prejuízos Acumulados  (6.885.554) (6.631.213)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  1.841.934 4.306.070

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2020 2019
Resultado do Exercício (254.341) (681.386)
Ajustado por: 
Depreciação e Amortização 28.607 73.533 
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (18.823) 386.030 
Provisão para Desvalorização dos Estoques (432.126) 432.126 
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais 
Contas a Receber 182.476 (87.883)
Estoques 2.355.090 48.748 
Impostos a Recuperar 18.049 (6.633)
Adiantamentos / Devoluções Fornecedores 47.614 35.969 
Outros Créditos 3.544 461 
Despesas do Exercício Seguinte 2.549 (2.549)
Fornecedores (3.453.672) 333.989 
Obrigações Sociais (39.242) 3.853 
Obrigações Tributárias (14.788) 15.890 
Provisões (52.807) (4.024)
Adiantamentos / Devoluções de Clientes 11.962 (11.681)
Outras Obrigações (442) (6.863)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1.616.350) 529.580 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos 
Aquisição de Imobilizado - (55.000)
Baixa de Imobilizado 75.472 59.054 
Baixa de Intangível 566 -     
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 76.038 4.054 
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos 
Adiantamentos para Aumento de Capital 2.322.346 -     
Operações com Empréstimos e Financiamentos (983.152) (531.324)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos 1.339.194 (531.324)
Aumento (Diminuição) Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (201.118) 2.310
Caixa e Equivalentes de Caixa 
 no Início do Exercício 245.703 243.393
Caixa e Equivalentes de Caixa 
 no Final do Exercício 44.585 245.703

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Encerrados 
Em 31 de Dezembro de Método Indireto 

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis 
Individuais Encerradas em 31 de Dezembro de 2020

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Operações Descontinuadas Nota 2020 2019 
Receita Operacional Líquida 18 6.298.883 21.888.739 
(-) Custo das Mercadorias Vendidas  (6.242.085) (20.847.736)
Lucro Bruto  56.798 1.041.003 
Despesas Operacionais 
   Gerais e Administrativas  (297.097) (493.981)
   Despesas com Pessoal  (517.467) (858.490)
   Despesas Tributárias  (58.255) (95.672)
   Outras Receitas e Despesas 19 958.886 (5.978)
   Total das Despesas Operacionais  86.067 (1.454.121)
Resultado Antes das Despesas 
 e Receitas Financeiras  142.865 (413.118)
Resultado Financeiro 20 (359.331) (240.384)
Resultado Antes do IR e CS  (216.466) (653.502)
   Provisão para o IR e CS 21 (37.875) (27.884)
Resultado do Exercício  
 das Operações Descontinuadas  (254.341) (681.386)
Resultado por Ação:  (68,65) (183,91)

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 Dezembrode 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)
Resultado do Exercício - - - - (254.341) - (254.341)
Adiantamento para aumento de capital - - - - - 2.322.346 2.322.346
Em 31 de Dezembro de 2020 3.705.000 (797.778) - (68.000) (6.885.554) 3.546.686 (499.646)

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, Vila Mangalot. 
CEP 05.133-005. A Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora e Distribui-
dora 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 com-
ponente 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 12/02/2021. 1.1 Descontinuidade Operacional: A companhia 
encerrou suas atividades operacionais durante o mês de maio de 2020, em 
virtude da pandemia de covid 19, após a decisão via assembleia dos asso-
ciados, dispensando os seus colaboradores e alienando os estoques e os 
ativos imobilizados que estavam em seu poder na data, permanecendo 
apenas as obrigações a receber (de vendas já realizadas e de acordos com 
os acionistas) e a liquidar quais ocorrerão conforme a sua data programada 
de vencimento. Nota 02 - Bases de Preparação das Demonstrações 
Contábeis: As demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2020 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as novas 
práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral do Pronun-
ciamento 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 Contá-
beis: 3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes: No Ba-
lanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas, 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 Com-
pensação 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 pronuncia-
mento 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 mensurados em moeda funcional Re-
ais (R$) que é a moeda do principal ambiente econômico em que a compa-
nhia atua e na qual é realizada a maioria de suas transações, e são apre-
sentados 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 Instrumentos Financeiros: A 
companhia classifica os seguintes instrumentos financeiros como instru-
mentos financeiros básicos: (a) Caixa e equivalentes de caixa; (b) Instru-
mentos de dívida; e, (c) Investimentos em ações ou quotas. Os instrumen-
tos 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: Caixa e equivalen-
tes de caixa incluem numerário em poder da Companhia, depósitos bancá-
rios de livre movimentação e aplicações financeiras com vencimento de 
curto prazo de cerca de 3 meses ou menos da data da transação. 3.6 Con-
tas 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 clien-
tes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
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 estoques estão re-
gistrados 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 recu-
peráveis e não inclui o custo de empréstimos e financiamentos. O valor re-
cuperável 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 direta-
mente atribuíveis para colocar o ativo no local e estar em condições neces-
sárias para que seja capaz de funcionar da maneira pretendida pela admi-
nistração, e líquido dos impostos recuperáveis. Os custos subsequentes 
são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo se-
parado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam be-
nefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item pos-
sa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lança-
dos em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.  A de-
preciação 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 imedia-
tamente ajustado se este for maior que seu valor recuperável estimado. 
3.10 Intangível: Os softwares são reconhecidos pelo custo, que compreen-
de seu preço de compra mais qualquer custo diretamente atribuível à elabo-
ração do ativo para a finalidade pretendida. Todos os custos associados à 
manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme in-
corridos.  Os custos dos softwares reconhecidos como ativos são amortiza-
dos durante sua vida útil.  3.11 Redução ao Valor Recuperável de Ativos 
Não Financeiros: Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortiza-
ção são revisados para a verificação de perdas por desvalorização sempre 
que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Para fins de avaliação da perda por desvaloriza-
ção dos ativos imobilizado e intangível, os ativos são agrupados nos níveis 
mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separada-
mente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos não financeiros 
que tenham sofrido perda por desvalorização, são revisados para a análise 
de uma possível reversão dessa perda na data de apresentação das de-
monstrações contábeis. Uma perda por desvalorização é reconhecida 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 contas 
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, mensuradas 
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 Julgamento e Uso de Estimativas Contá-
beis: A preparação de demonstrações contábeis requer que a administra-
ção 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 dessas transações e informações, quando 

de sua efetiva realização em períodos 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 contá-
beis, 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 intangíveis; d) Passivos contingentes que são 
provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada 
em conjunto a assessoria jurídica da Empresa. 
Nota 04 - Caixa e Equivalentes de Caixa:  2020 2019
Caixa - 23 
Banco Conta Movimento 44.585 229.548 
Capitalização - 16.132 
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 44.585 245.703 
Nota 05 - Contas A Receber: 2020 2019
Contas a Receber 1.574.939 2.200.242 
Outras Contas a Receber 516.895 74.068 
(-) Provisão para Créditos 
 de Liquidação Duvidosa (PCLD) (367.207) (386.030)
Total das Contas a Receber 1.724.627 1.888.280 
Aging List Contas a Receber 
Vencidos acima de 90 dias 471.730 424.115
Vencidos até 90 dias 449.521 36.557
A vencer até 30 dias 50.305 1.167.193
A vencer de 31 a 90 dias 74.074 636.953
A vencer de 91 a 180 dias 109.713 9.492
A vencer de 181 a 365 dias 219.425 -     
A vencer acima de 365 dias (i) 778.318 -     
(-) Ajuste a Valor Presente - AVP (61.252) -     
(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (367.207) (386.030)
Contas a Receber 1.724.627 1.888.280 
Segregação
Curto Prazo 1.007.561 1.888.280 
Longo Prazo 717.066 -     
Contas a Receber 1.724.627 1.888.280
Contas a Receber por Tipo de Moeda: Reais 1.724.627 1.888.280 
Contas a Receber 1.724.627 1.888.280 
(i) Valores referentes a aportes a serem realizados pelos associados que 
foram parcelados com expectativa de recebimento até dezembro de 2023.
Nota 06 - Estoques:  2020 2019
Mercadorias para Revenda - 2.309.123 
Peças em Garantia Fornecedor - 45.967 
Provisão para Desvalorização - (432.126)
Total dos Estoques - 1.922.964 
Os estoques que a companhia possuía no momento da aprovação da sua 
descontinuidade operacional foram alienados para a Rede Ancora-ES Im-
portadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
Nota 07 - Impostos a Recuperar:  2020 2019
PIS a Recuperar - 2.118 
COFINS a Recuperar - 9.730 
ICMS a Recuperar - 6.198 
IRRF a Recuperar - 3 
Total de Impostos a Recuperar - 18.049

Nota 08 - Adiantamentos / Devolução de Clientes e Fornecedores:
Ativo 2020 2019
Antecipação de Férias - 1.004 
Adiantamentos a Fornecedores 2.363 38.884 
Devolução de Fornecedores a Compensar (i) 10.359 20.448 
Total dos Adiantamentos / Devolução Fornecedores 12.722 60.336 
Passivo: Devolução de clientes a compensar (i) 85.715 73.753 
Total dos Adiantamentos / Devolução de Clientes 85.715 73.753 
(i) Valores referentes as autopeças que foram devolvidas à Companhia pe-
los clientes e posteriormente devolvidas aos seus fornecedores, que estão 
pendentes de compensação pelas partes envolvidas.
Nota 09 - Investimentos: 2020 2019
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 10 - 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 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 
Baixas - (145.776) - - - - (270.924) (416.700)
Depreciação - (9.102) - - - - (19.505) (28.607)
Baixa da Depreciação - 70.304 - - - - 270.924 341.228 
Os imobilizados que a companhia possuía no momento da aprovação da 
sua descontinuidade operacional e podiam ser transferidos, foram aliena-
dos para a Rede Ancora-ES Importadora, Exportadora e Distribuidora de 
Auto Peças S.A. Nota 11 - Fornecedores:  2020 2019
Contas a Pagar a Fornecedores Nacionais 128.554 3.582.226 
Total das Contas a Pagar a Fornecedores 128.554 3.582.226 
Aging List Contas a Pagar a Fornecedores 
Vencidos acima de 90 dias (a) 119.108 43.364 
Vencidos até 90 dias (a) - 21.940 
A vencer até 30 dias 4.246 1.753.929 
A vencer de 31 a 90 dias 5.200 1.741.761 
A vencer de 91 a 180 dias - 21.136 
A vencer de 181 a 365 dias - 96 
Contas a Pagar a Fornecedores 128.554 3.582.226 
Contas a Pagar por Tipo de Moeda: Reais 128.554 3.582.226 
Contas a Pagar a Fornecedores 128.554 3.582.226 
(a) R$ 128.554 (R$ 62.096 em 2019) dos valores vencidos são valores a 
pagar a Associação Nacional de Comerciantes Revendedores de Autope-
ças - Ancora. 
Nota 12 - Empréstimos e Financiamentos: 2020 2019
Empréstimo Rede Ancora Associação (i) 261.809 351.809 
Empréstimo Acionistas 346.695 466.900 
Empréstimo Santander - 522.947 
Conta Garantida Santander - 250.000 
Debêntures Emitidas 571.251 571.251 
Total de Empréstimos e Financiamentos 1.179.755 2.162.907 
Parcela Circulante - 1.042.947 
Parcela Não Circulante 1.179.755 1.119.960 
Total 1.179.755 2.162.907 
Aging List Empréstimos e Financiamentos:
2020 - 1.042.947 
2022 1.179.755 1.119.960 
Total    1.179.755 2.162.907 
Empréstimos e Financiamentos por Tipo de Moeda 
Reais 1.179.755 2.162.907 
Total 1.179.755 2.162.907 
Taxas 
Empréstimo Acionistas 1,80% a.m. 1,80% a.m.
Empréstimo Santander - 1,35% a.m.
Conta Garantida Santander - 1,55% a.m.
Debêntures Emitidas 1% a.m. 1% a.m.
i. Empréstimos que não possuem previsão de atualização. ii. Os emprésti-
mos são garantidos por fianças e avais.
Nota 13 - Obrigações Sociais: 2020 2019
Salários a Pagar - 17.485 
INSS a Recolher - 13.808 
FGTS a Recolher - 4.332 
IRRF sobre salários a Recolher - 3.617 
Total das Obrigações Sociais - 39.242 
Nota 14 - Obrigações Tributárias: 2020 2019
PIS a Recolher 524 -     
COFINS a Recolher 2.415 -     
IRPJ a Recolher - 10.869 
CSLL a Recolher - 6.222 
PIS/COFINS/CSLL retida a Recolher 17 17 
ICMS ST a Recolher - 610 
ISS Retido a Recolher 7 33 
Total das Obrigações Tributárias Circulantes 2.963 17.751 
Provisão ICMS Auto de Infração (i) 944.593 944.593 
Total das Obrigações Tributárias Não Circulantes 944.593 944.593 
(i) Refere-se a provisão de ICMS de auto de infração relacionado a cobran-
ça indireta de tributos da Fazenda de São Paulo.
Nota 15 - Provisões:  2020 2019
Provisão para Férias - 38.690 
Provisão de INSS sobre Férias - 11.027 
Provisão de FGTS sobre Férias - 3.090 
Total das Provisões - 52.807 
Nota 16 - Provisão Para Contingências: A Companhia possui o montante 
de R$ 5.000 classificadas com probabilidade de perda provável e não pos-

sui contingências cuja probabilidade de perda tenha sido avaliada como de 
risco “possível” pelos assessores jurídicos externos. Nota 17 - Patrimônio 
Líquido: a) Capital Social: O Capital Social integralizado pertencente 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 Dividendos e 
Reserva Legal: A política de distribuição de dividendos está estabelecida 
no Estatuto Social, sendo de 25% no mínimo do lucro líquido, após a cons-
tituição da Reserva Legal, salvo deliberação em contrário pela totalidade 
dos acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária. c) Ações em Te-
souraria: As ações em tesouraria são referentes as transações de compra 
de ações dos associados que deixaram a Companhia e são revendidas 
posteriormente. d) AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capi-
tal: Os adiantamentos são referentes a valores enviados a companhia com 
intuito de aumento de capital social em período futuro, os referidos valores 
não sofrem quaisquer tipos de correção monetária.
Nota 18 - Receita Operacional Líquida:  2020 2019
Revenda de Mercadorias 6.660.416 23.146.445 
Total Receita Bruta de Vendas 6.660.416 23.146.445 
(-) Devoluções de Vendas (78.775) (312.979)
(-) Impostos sobre Vendas (282.758) (944.727)
 Total de Deduções e Impostos (361.533) (1.257.706)
Receita Operacional Líquida 6.298.883 21.888.739 
Nota 19 - Outras Receitas e Despesas:  2020 2019
Bonificações recebidas 5.058 24.548 
Receita com recuperação de despesas 288.762 610.938 
Receitas Eventuais 96.120 239 
Verbas de Marketing recebidas 73.721 122.164 
Verbas Comerciais recebidas 29.648 54.289 
Verbas REDE CARD recebidas 18.033 -     
Alienação de bens do ativo imobilizado 49.504 -     
(-) Custo do bem alienado do ativo imobilizado (53.090) -     
Provisão para desvalorização dos estoques 432.307 (432.126)
Provisão para devedores e duvidosos 18.823 (386.030)
Total das Outras Receitas e Despesas 958.886 (5.978)
Nota 20 - Resultado Financeiro:  2020 2019
Receitas Financeiras: Juros Recebidos 2.745 11.624 
Descontos Recebidos 905 929 
Receitas de Aplicações Financeiras 243 28 
Total Receitas Financeiras 3.893 12.581 
Despesas Financeiras: Despesas Bancárias (30.335) (42.318)
Descontos Concedidos (69.012) (4.587)
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos (82.656) (137.416)
Encargos financeiros - duplicata descontada (71.395) (63.407)
Juros Passivos (19.617) (4.747)
IOF (24.798) (455)
Multa e Juros sobre Impostos (4.159) (35)
Ajuste a Valor Presente (AVP) (61.252) -     
Total Despesas Financeiras (363.224) (252.965)
Resultado Financeiro Líquido (359.331) (240.384)
Nota 21 - Impostode Renda e Contribuição Social: 2020 2019
Resultado antes dos IR e Contribuição Social (216.466) (653.502)
Adições do período 61.108 818.156 
Exclusões do período 512.238 -     
Prejuízo fiscal 56.298 49.396 
Resultado ajustado (Lalur) (723.894) 115.258 
Provisão para o IR e Contribuição Social (37.875) (27.884)
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: A Companhia não 
possui cobertura de seguros para os seus bens.

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 31/12/2020 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, Expor-
tadora e Distribuidora de Auto Peças S.A. em 31/12/2020, o desempe-
nho 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- NBC TG 1.000 (R1). Base para 
opinião com ressalvas: (a) Conforme nota explicativa n° 05, a Companhia 
mantém registrado na rubrica de Contas a Receber no ativo circulante, o 
montante de R$ 1.007.561, em 31/12/2020. Deste saldo, há o montante de 
R$ 89.833 mil, referente a valores a receber dos acionistas que estão ven-
cidos, sem a constituição de Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa 
(PCLD), dessa forma, não obtivemos evidência de auditoria suficiente para 
nos satisfazermos quanto à realização dos valores registrados. (b) Confor-
me nota explicativa nº 08, a Companhia mantém registrado na rubrica de 
Adiantamentos / Devolução Fornecedores no Ativo o montante de R$ 
12.722 e na rubrica de Adiantamentos / Devolução de Clientes no Passivo 
o montante de R$ 85.715, em 31/12/2020, referente as autopeças que fo-
ram devolvidas à Companhia e posteriormente devolvidas aos seus forne-
cedores, os quais não obtivemos evidência de auditoria suficiente para nos 
satisfazermos quanto à realização dos valores registrados nas rubricas 
correspondentes. (c) Conforme nota explicativa nº 12, a Companhia possui 
na rubrica de Empréstimos e Financiamentos, o 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$ 346.695, para os 
quais, desde a data do registro do passivo, não foram efetuadas as corre-
ções monetárias dos saldos, impactando além da rubrica já mencionada, os 
resultados dos exercícios e consequentemente o Patrimônio Líquido em 
aproximadamente R$ 1.175.809. (d) Conforme nota explicativa n° 14, a 
Companhia possui na rubrica de Obrigações Tributárias o montante de R$ 
944.593 no passivo não circulante, referente a Provisão de ICMS de auto de 
infração, para o qual não há composições, nem tampouco, bases 
consistentes que evidenciem o valor registrado. Desta forma, não foi 
possível nos certificarmos quanto a correta mensuração deste saldo. (e) 
Conforme nota explicativa nº 17d, a Companhia mantém registrado na ru-

brica de AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital o montante 
de R$ 3.546.686 os quais não possuem todos os requisitos para a sua 
classificação no Patrimônio Líquido. Desta forma, o Patrimônio Líquido po-
derá sofrer redução caso esse AFAC seja devolvido aos acionistas e não se 
reverta em capital social. Nossa 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, inti-
tulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes 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. 
Ênfase: Encerramento das atividades operacionais: Chamamos a aten-
ção, conforme descrito nas notas explicativas nº 1.1, às demonstrações 
contábeis, para o fato de a Companhia estar em processo de encerramento 
de suas atividades, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordi-
nária realizada no mês de maio de 2020. Por conseguinte, a Companhia 
poderá depender de eventual suporte de seus acionistas para honrar even-
tuais compromissos e assumir potenciais direitos no futuro. Nossa conclu-
são não contém modificação relacionada a esse assunto. Outros assun-
tos: As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2019, apresentadas 
comparativamente, foram auditadas por nós conforme parecer emitido em 
20/02/2020, com ressalvas. Responsabilidade da administração e da go-
vernança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capaci-
dade de a empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados 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 nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. 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 ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria 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 identifica-
mos durante nossos trabalhos. Curitiba (PR), 26/02/2021. 
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
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