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Banco Central mantém juros
básicos no menor nível da história
OAB e entidades de classe repudiam
assassinato de jornalista em Maricá
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Bolsa fecha pela primeira vez
acima dos 100 mil pontos
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Três russos e
um ucraniano
são acusados
por acidente
aéreo na
Malásia
Procuradores holandeses
acusaram três russos - Igor
Girkin, Sergey Dubinsky and
Oleg Pulatov - e um ucraniano
- Leonid Kharchenko - de envolvimento direto na destruição em pleno voo do MH17 da
Malaysia Airlines, quando fazia a rota Amesterdã-Kuala
Lumpur. Morreram no acidente 298 pessoas. O MH17 foi
atingido no ar em 17 de julho
de 2014, quando sobrevoava
território controlado pelos separatistas pró-russos na Ucrânia.
A maior parte das vítimas
era holandesa. Uma investigação conjunta de uma equipe
formada por representantes da
Austrália, Bélgica, Malásia e
Holanda descobriu que o avião
foi abatido com um míssil de
origem russa.
Procuradores holandeses
anunciaram na quarta-feira (19)
que quatro suspeitos serão acusados pela destruição do aparelho e a morte das 298 pessoas a bordo.
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DÓLAR
Comercial
Compra: 3,84
Venda:
3,85
Turismo
Compra: 3,69
Venda:
4,00

EURO
Compra: 4,31
Venda:
4,31

OURO
Compra: 153,42
Venda: 186,48
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Autoridades meteorológicas japonesas afirmaram que
um terremoto de magnitude
6,7 atingiu a região norte do
país na terça-feira à noite. Nenhuma morte foi registrada.
Vinte e oito pessoas ficaram
feridas nas províncias de Niigata, Yamagata, Miyagi, Ishikawa e Akita.
Segundo sismólogos, o tremor ocorreu ao largo da costa
de Yamagata às 22h22 de terça-feira. Estima-se que o foco
estava a 14 quilômetros sob o
leito marinho.
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Moro: “Não tenho apego ao
cargo, se houver
irregularidades, eu saio”

Sergio Moro
Durou pouco mais de oito
horas a reunião da Comissão de
Constituição e Justiça do Senado com a participação do Ministro da Justiça e Segurança Públi-

ca, Sergio Moro, para falar sobre notícias publicadas pelo site
The Intercept, que revelaram supostas trocas de mensagens atribuídas a Moro e a membros da

força-tarefa da Lava Jato, na época em que o ministro atuava
como juiz da operação Lava Jato,
em Curitiba.
Ao responder os questionamentos dos parlamentares, Moro
disse várias vezes que não se recordava das mensagens e colocou em dúvida a autenticidade
delas. Ele disse ainda não ter apego ao cargo e que se que houver
qualquer irregularidade comprovada, ele deixará o cargo.
“Estou absolutamente tranquilo quanto a isso, mas, se é
esse o problema, então o siteapresente tudo. Aí a sociedade vai
poder ver, de pronto, se houve
alguma incorreção da minha parte. Eu não tenho nenhum apego
pelo cargo em si. [O site que]
Apresente tudo”, disse Moro.
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dualmente até alcançar 14,25%
ao ano em julho de 2015. Em
outubro de 2016, o Copom
voltou a reduzir os juros básicos da economia até que a taxa
chegasse a 6,5% ao ano em
março de 2018.
Em comunicado, o Copom
informou que está monitorando a economia brasileira. A
nota diz que o Banco Central
só deve voltar a reduzir os juros após o avanço ou a aprovação de reformas que reduzam os gastos públicos, como
a da Previdência. Página 3

Acordo busca inclusão de
pessoas com deficiência por
meio do esporte
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Quase 71 milhões de pessoas
foram forçadas a deixar seus
lares em 2018
Em 2018, quase 71 milhões
de pessoas em todo o mundo foram forçadas a deixar seus lares,
abandonando as cidades e até
mesmo os países em que viviam
para escapar das consequências
de guerras, perseguições ou conflitos violentos. A estimativa é
do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
(Acnur), agência da ONU. O re-

latório mostra que, em média, a
cada dia do ano passado, 37 mil
pessoas migraram, fugindo da
violência e da intolerância.
Produzido anualmente pelo
Acnur, a nova edição do relatório anual Tendências Globais
aponta que, no ano passado, 70,8
milhões de pessoas tiveram que
se deslocar, nacional ou internacionalmente.
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Número de famílias
endividadas aumenta 56% em
maio na capital paulista
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Esporte

Fábio Cunha, Adauto e Geison A 100 dias do início
são os campeões do turno
do Mundial de
Quinta etapa do Racing Kart
Club (RKC) no Kartódromo de
Interlagos, em São Paulo (SP),
o GP Go2Kart definiu no último domingo os campeões do
primeiro turno do campeonato
do clube de companheirismo do
Rotary Club Ponte Estaiada São
Paulo (Distrito 4.420). Na Taça
Ingo Hoffmann (Stock) o campeão foi Fábio Cunha, enquanto Geison Granelli se garantiu
na Taça Felipe Giaffone (Truck), e José Adauto Silva ficou
com o título da Taça Aldo Piedade (Light).
Na principal categoria a
pole position ficou com Nelson Reple (1min07s889), e a
briga pela vitória envolveu
também Fábio Cunha e Fábio
PL, autor da volta mais rápida
(1min06s962). Na bandeirada
os três chegaram juntos, com
a pequena vantagem de 0s151
de Cunha sobre PL, com Reple ficando em terceiro a
0s271. Foi o suficiente para
Fábio Cunha vencer o primeiro turno da Stock com 109
pontos, 11 de folga sobre Alberto Otazú.
Na categoria lastreada em
110 quilos, Andrez Velasco foi
dominador. Largou da pole
position, estabeleceu a volta
mais rápida (1min07s554) e
venceu com a enorme vantagem de 7s938 sobre Geison
Granelli, que garantiu o título
do turno da Truck. Em terceiro terminou Fernando Teles.
Granelli somou 96 pontos,
apenas dois de vantagem sobre
Guto de Oliveira.
Na categoria para os iniciantes, José Adauto Silva mos-
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Terremoto de
magnitude
6,7 atinge o
norte do
Japão e deixa
28 feridos

Pela décima vez seguida, o
Banco Central (BC) não alterou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária
(Copom) manteve a taxa Selic
em 6,5% ao ano. A decisão era
esperada pelos analistas financeiros. Com a decisão de quarta-feira (19), a Selic continua
no menor nível desde o início
da série histórica do Banco
Central, em 1986. De outubro
de 2012 a abril de 2013, a taxa
foi mantida em 7,25% ao ano
e passou a ser reajustada gra-

Bandeirada de chegada da categoria Stock
trou a sua disposição largando da 1) Geison Granelli, 96 pontos;
pole position (1min07s805) e de- 2) Guto Oliveira, 94; 3) Fernanpois de muita disputa com Rogé- do Teles, 93; 4) Anthony Peperio Cebola e estabelecer o melhor rone, 90; 5) Eduardo Ximenes,
tempo da corrida (1min07s235), 85; 6) Sérgio Compain, 85; 7)
recebeu a bandeirada em primei- Andrez Velasco, 78; 8) Marcelo
ro, mas sofreu uma penalização. Yoshida, 70; 9) Leonardo FerreiCom isto, caiu para a segunda po- ra, 70; 10) Renê Ferreira, 70.
sição, com Fábio Noronha herPontuação do primeiro turno
dando a vitória. Mas o segundo da Taça Aldo Piedade (Light): 1)
posto foi o suficiente para José José Adauto Silva, 101 pontos; 2)
Adauto vencer o primeiro turno Adeilton Neri, 96; 3) Anthony
da Light, com 101 pontos, cinco ‘Peperone’, 86; 4) Alexandre
a mais do que Adeilton Neri.
Porche, 85; 5) Fernando Teles,
A sexta etapa do RKC será no 81; 6) Rogério Cebola, 74; 7)
dia 20 de julho, novamente no Kar- José Mauro Claudino, 73; 8) Fátódromo de Interlagos, abrindo o bio Noronha, 72; 9) Caio Terra,
calendário do segundo turno.
67; 10) José Jesus, 62.
Pontuação do primeiro turno
O RKC Racing tem o apoio
da Taça Ingo Hoffmann (Stock): de Cervejas Votus/Ecoposte/Es1) Fábio Cunha, 109 pontos; 2) petinhos Esperança/Flash CouriAlberto Otazú, 98; 3) Fábio PL, er/Imab/Troféus Inarco/Master
89; 4) Rodrigo Molisani, 79; 5) Express/Porto Penha Food Park/
Fernanda Jardim, 75; 6) Nelson Rolley Ball/Speed Truck.
Reple, 72; 7) Leonardo FerreiProcure na loja de apps do
ra, 69; 8) Igor Mei, 66; 9) Jorge celular e baixe o aplicativo
Felipe, 60; 10) Alejandro Pom- Go2Kart, para Android e Iphone,
ponio, 55.
e tenha em mãos todo o calendáPontuação do primeiro turno rio do RKC e outros certames.
da Taça Felipe Giaffone (Truck): Visite www.rkcracing.com.br

Atletismo de Doha,
no Catar

O primeiro foco dos brasileiros são os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, de
27 de julho a 10 de agosto, mas
o atletismo tem como meta
principal da temporada 2019 o
Campeonato Mundial Doha,
que será disputado de 27 de
setembro a 6 de outubro, no
Catar. E na quarta-feira (19) a
IAAF abriu a contagem regressiva de 100 dias para a abertura do evento no Estádio Khalifa.
Duas estrelas do Catar são
esperadas com grande ansiedade: Mutaz Barshim, o segundo
melhor atleta do salto em altura da história, com 2,43m, que
se recupera de uma lesão no
tornozelo, e Abderrahman
Samba, dos 400 m com barreiras, que também tem o segundo melhor tempo da história,
com 46.98.
Assim como Barshim e
Samba, o Mundial reunirá os
melhores competidores do planeta de países como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha,
Alemanha, Jamaica e muitos
outros.
O Brasil tem até agora 28
atletas qualificados – 20 homens e 8 mulheres – e o prazo
para a obtenção de índices vai

até 6 de setembro. Entre os
atletas com marca mínima
destaque para os marchadores Caio Bonfim (CASO-DF)
e Erica Rocha de Sena (Orcampi Unimed-SP), que no
Mundial de Londres 2017
brilharam. Caio conquistou a
medalha de bronze nos 20
km, enquanto Erica terminou
na quarta colocação no mesmo evento.
O site do evento é https:/
/
iaafworldathleticschamps.com/
doha2019/
Para informações sobre
bilhetes para a competição
acesse o site oficial do evento. Para aqueles que querem
ir para o Mundial há pacotes
de viagens pela Qatar Airways
e a Discover Qatar. Desconto
para viagens pela Qatar Airways pode ser encontrado em
h t t p s : / /
www.qatarairways.com/en-qa/
offers/cug/IAAFQA19.html
usando o código IAAFQA19.
Acomodações, ingressos e
pacotes de atividades de Doha
estão disponíveis em https://
uat-www.discoverqatar.qa/
events/iaaf/
A Caixa é a patrocinadora
do atletismo brasileiro.
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Acordo busca inclusão de pessoas
com deficiência por meio do esporte
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna diária de política do jornalista Cesar Neto é publicada [na imprensa] desde 1993 em “O DIA”; 3º mais antigo jornal diário em São Paulo. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com foi pioneiro no Brasil. Nossa Estética e
Métrica foi a ‘pré-história’ do Twitter. Desde 2018, @CesarNetoReal
H I STÓ R IAS
‘Embaixador’ político da Marcha pra Jesus, o vereador Gilbertinho Nascimento (PSC) incorporou sua missão pessoal pra
que o maior evento do mundo não perca a essência das missões
espirituais [acima das políticas] que principalmente as igrejas
protestantes e seus líderes deem exemplo do que é o Cristianismo ...
DA
... Em tempo: o crescimento dos cristãos protestantes no
mundo da religiosidade ocidental acabou - desde que o até então
católico Lutero publicou seu manifesto denunciando abusos de
poder da igreja Católica via políticas nada divinas por parte do
Vaticano - alavancando o crescimento da Marcha pra Jesus desde
seu ...
PO LÍTI CA
... começo no Brasil, há mais de um quarto de Século. Quanto
a igreja Renascer em Cristo, cuja liderança do casal Estevam Sônia estão hoje num outro patamar espiritual [portanto bem longe
do que já representaram entre as denominações que mais cresciam no Brasil no final do Século 20] ela segue sendo histórica ...
EM
... Parada hoje chamada LGBTI, que começou como GLS [gays,
lésbicas e simpatizantes] no final do Século 20, cresceu tanto
que é hoje o maior evento da diversidade sexual do mundo. Aliás,
as populações ainda hétero-sexuais podem se tornar minorias até
o final deste Século. Em tempo: alguns dos políticos que ... estiveram no maior ...
S Ã O PAU L O
... estiveram dias antes no evento que [em tese] devia marchar
por literalmente imitar as Éticas legadas pelo Filho de Deus na
Terra, estiveram também no maior evento do mundo que prega
liberdades individuais dos usos e das modificações do corpo e
das funções físico químicas originais, derivados da natureza ...
B RAS I L
... Divina que nos Criou, segundo a literatura bíblica. O Criador nos deu livre arbítrio, porém com a Pena de uma 2ª e Eterna
Morte aos que não são leais e fiéis enquanto seguidores de Jesus
[voltará como Guerreiro, Justiceiro e Julgador]. Quem será a igreja
arrebatada e quais dos 2 lados merecerá uma 2ª e Eterna Vida ?
EDITOR
O jornalista Cesar Neto torou-se referência na imprensa [mídias], Instituições e partidos políticos. Dirigiu Comitês de Imprensa e está dirigente na Associação “Cronistas de Política São Paulo”. Recebeu Medalha Anchieta [Câmara paulistana] e
Colar de Honra ao Mérito [Assembleia paulista]

cesar@cesarneto.com

Saúde abre concurso
público para contratar
52 médicos
Para reforçar o quadro clínico de
hospitais estaduais localizados na cidade de São Paulo, a Secretaria de
Estado da Saúde vai contratar 52 médicos. O concurso leva em conta a
necessidade de reforçar o atendimento à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde) e melhorar o aten-

dimento em todo o Estado.
Há vagas para diversas especialidades, incluindo pediatria, oncologia,
clínica médica, ginecologia, ortopedia,
entre outras. Os selecionados vão atuar nos hospitais Heliópolis, Ipiranga,
Pérola Byington, Vila Penteado, Mandaqui e Dante Pazzanese.

Unidades
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Hospital Geral de Vila Penteado
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
Hospital Heliópolis
Hospital Ipiranga 7

Número de médicos
4 (Pediatria)
1 (Cirurgia Geral)
28 (Pediatria / Serviço de cardio
logia pediátrica)
2 (Oncologia Clínica)
(1 para cada especialidade: Cirurgia Ge
ral; Clínica médica com área de atuação em medicina de
urgência; Ginecologia e Obstetrícia; Medicina Intensiva;
Pediatria com área de atuação em Neonatologia; Ortopedia
e Traumatologia; Oncologia Clínica)

Hospital Pérola Byington –
Centro de Referência da Saúde da Mulher

Jornal

10 (Oncologia Clínica)
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Cerimônia para assinatura de termo de compromisso entre a
Caixa Econômica Federal e Centro Paraolímpico Brasileiro,
também apontou o local como mo e o que ele representa.
O acordo pretende facilitar
o maior centro paralímpico da
América Latina e o quarto mai- o acesso da população de baixa
or e melhor do mundo. Ele des- renda a serviços financeiros e
tacou ainda a participação da produtos bancários, transformar
Secretária de Estado dos Direi- a sociedade com projetos inclutos da Pessoa com Deficiência, sivos e apoiar projetos que proCélia Leão, como a grande ins- movam a inclusão por meio do
piração para a assinatura do ter- esporte, da cultura e da educa-

ção.
Sobre o Centro de Treinamento
A construção do Centro de
Treinamento Paraolímpico Brasileiro, no Parque Fontes do Ipiranga, na zona Sul da capital paulista, se deu a partir de parceria
entre os Governos Federal e Estadual, por meio da Secretaria
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.
O Centro conta com instalações esportivas, alojamento, auditório e está entre os mais equipados e maiores do mundo no
atendimento a atletas paralímpicos.
O local também pode receber competições e intercâmbios de atletas e seleções em 15
modalidades paralímpicas: atletismo, basquete, esgrima, rúgbi
e tênis em cadeira de rodas, bocha, natação, futebol de 5 (para
cegos), futebol de 7 (para paralisados cerebrais), goalball, halterofilismo, judô, tênis de mesa,
triatlo e vôlei sentado.

Foto/Portal Governo SP

CESAR
NETO

O Governador João Doria e
o Presidente Jair Bolsonaro,
juntamente com os presidentes
da Caixa Econômica Federal,
Pedro Guimarães, e do Comitê
Paralímpico Brasileiro, Mizael
Conrado, assinaram, na quartafeira (19), um termo de compromisso entre o banco e o Centro
de Treinamento Paraolímpico
Brasileiro.
A partir deste acordo, o local passa a ser chamado “Centro
Paraolímpico Brasileiro Caixa”.
O objetivo é promover a iniciação anual de 550 crianças com
deficiência de 10 a 17 anos, alunos das redes públicas municipais e estaduais, com a oferta de
oito modalidades: atletismo; natação, judô, futebol de 5, vôlei
sentado, bocha, goalball e tênis
de mesa.
“Esse projeto representa um
incentivo extraordinário, no valor de R$ 10 milhões, para o
Centro Paraolímpico Brasileiro.
É um investimento para o Brasil”, enfatizou o Governador, que

Campanha nacional vai incentivar
o turismo em São Paulo

O Governador João Doria
lançou na quarta-feira (19) a primeira campanha publicitária nacional para estimular o turismo
no Estado. A iniciativa, que faz
parte do programa São Paulo Pra
Todos, tem o objetivo de incentivar a população de todo o país
a visitar os diversos destinos do
Estado, desde as localidades
mais populares até os pontos
menos conhecidos, mas com o
mesmo potencial de visitação. O
vídeo de 1 minuto vai ao ar a partir de domingo (23).
“Esta campanha consagra o
turismo como fator de desenvolvimento econômico, gerador de
empregos, valorizando a cultura
e as características regionais.
Desde o começo do ano, esta
campanha foi planejada para
mostrar o que São Paulo tem

dentro da sua força turística. O
turismo na Capital, na Grande
São Paulo, no litoral e no interior”, disse Doria.
São Paulo conta com 622 km
de praias e 138 mil hectares de
Mata Atlântica, diversos parques
e reservas florestais, cavernas,
rios e cachoeiras, além de espaços para esportes aquáticos e
ecoturismo. O Estado tem mais
de 300 cidades de reconhecido
potencial turístico, 70 municípios considerados estâncias balneárias, turísticas, hidrominerais
e climáticas e uma capital com
intensa atividade cultural e artística, esporte de aventura e culinária diversificada.
“As atrações turísticas paulistas mostram a pluralidade que
temos no nosso Estado. Há belezas naturais dos mais variados

tipos, seja no interior ou no litoral, com opções de gastronomia, festas populares, eventos,
atrações artísticas, pontos religiosos e muito mais. A nossa intenção é que o setor de turismo
possa gerar mais renda e empregos para essas cidades, além de
outras melhorias para a população”, afirmou o Secretário de
Comunicação, Cleber Mata.
A campanha publicitária foi
desenvolvida pelas agências
TBWA\Lew Lara e Z515, com
coordenação da Secretaria de
Comunicação.
Iniciativa privada
Além da campanha lançada
hoje, as companhias aéreas nacionais vão investir R$ 40 milhões para custear um plano de
marketing para fomentar a permanência de visitantes em São

Paulo por um ou dois dias a mais
que o previsto – prática conhecida no setor como “stopover”.
A iniciativa é uma contrapartida
à redução da alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que
incide sobre o combustível de
aviação em São Paulo.
“Está programado, em estudos conjuntos com a Abear (Associação Brasileira das Empresas
Aéreas), a criação de 54 mil empregos com o impacto dessa diminuição da QAV (Querosene de
Aviação)”, afirmou o Secretário
de Turismo, Vinicius Lummertz.
A alíquota, que hoje é de
25%, cairá para 12% e vai baratear o custo operacional das empresas aéreas. Outra contrapartida será a criação de 490 decolagens semanais em 70 novos voos.

O Governo do Estado confirmou o repasse recorde de R$
230 milhões para convênios de
infraestrutura urbana na atual
gestão. A verba atenderá 567 municípios e foi anunciada na quarta-feira (19), durante o 1º Seminário de Gestão Pública, realizado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.
“Não tenho dúvidas de que
sou um Governador municipalista. Essa é a forma correta de se
fazer gestão. É uma deliberação
do nosso Governo, descentralizar recursos e acreditar na capacidade dos prefeitos e prefeitas”, afirmou o Governador João
Doria no evento.
Critérios
O dinheiro será escalonado
de modo a priorizar apoio do
Governo do Estado a municípios com até 100 mil habitantes.

Segundo os critérios da Secretaria de Desenvolvimento Regional, cidades com até 20 mil
habitantes poderão pleitear repasses de até R$ 300 mil.
O valor sobe para R$ 500 mil
para municípios com até 50 mil
habitantes e atinge o máximo de
R$ 700 mil para as cidades maiores. As prefeituras poderão apresentar projetos para aplicação da
verba a partir desta quarta.
Os repasses estaduais deverão custear, parcial ou integralmente, obras de infraestrutura
urbana e pavimentação e recapeamento de ruas, além de construção ou reforma de escolas e
praças. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, os municípios com população superior a
100 mil habitantes também poderão pleitear novos convênios

para programas específicos que
serão anunciados pelo Estado
nos próximos meses.
Avaliação
A previsão é que os repasses
comecem a ser feitos no segundo semestre. Os pedidos apresentados pelas prefeituras serão
avaliados pelo corpo técnico e
financeiro da gestão estadual. A
partir da aprovação, o dinheiro
será liberado mediante contratação dos serviços e medição de
cada etapa das obras.
Em contrapartida, o Governo Paulista exigirá que as prefeituras atendam a metas de gestão pública estabelecidas pelo
Palácio dos Bandeirantes. Entre
elas, estão aumento no número
de matrículas em creches, préescolas e ensino fundamental;
redução da taxa de mortalidade
infantil; e queda no número de

mortes por homicídios e em acidentes de trânsito.
“As novas diretrizes do Governo foram expostas aos prefeitos. Apresentamos programas
que qualificam, focalizam e modernizam as políticas públicas,
pactuando resultados e investindo na descentralização dos recursos,” enfatizou Marco Vinholi.
Seminário
Iniciativa inédita na administração pública paulista, a realização do seminário de gestão
reuniu cerca de 1,5 mil gestores de 509 municípios, entre
eles 503 prefeitos. O evento foi
aberto pelo Governador no início da manhã e se estendeu até o
começo da tarde, com palestras
sobre governança e resultados,
projetos e metas, gestão descentralizada e digitalização de processos.

O tempo seco e a diminuição na frequência das chuvas faz
com que a umidade relativa do
ar fique baixa. A consequência
para a saúde vai desde ardência
e irritação nos olhos e garganta, tosse seca ou “cheia” e boca
seca, podendo ser evoluir para
casos mais graves em pessoas
que já tenham alguma doença
crônica, como asma, causando
crises de tosse e o agravamento da doença.
Durante este período também é comum o aumento da circulação de vírus respiratórios
que podem causar coriza, tosse
e febre por tempo variável, tendo, em alguns casos, complicações como crises de chiado,
pneumonias e, em situações extremas, insuficiência respiratória com necessidade de internação hospitalar.

De acordo com o coordenador do Ambulatório de Alergia
em Otorrinolaringologia do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, João Mello,
o ideal é que diariamente sejam
tomados cuidados simples para
não agravar problemas pulmonares e nasais.
“É importante que o ambiente esteja umidificado para que
não haja o ressecamento das
vias aéreas, e que o paciente ingira bastante líquido, a fim de
ajudar o muco a funcionar corretamente. A segunda dica é evitar locais fechados porque isso
facilita a contaminação de vírus,
como gripes. E, aos pacientes
que gostam de atividades físicas, indicamos que elas sejam
realizadas antes das 9h e após
às 17h”, afirma.

Alergias
As alergias mais comuns
são as rinites e as sinusites, inflamações das vias respiratórias provocada pelas variações
climáticas bruscas e o contato
com o pó e poluentes.
Também é válido lavar sempre as mãos, tossir e espirrar em
lenços descartáveis e higienizar
as mãos na sequência. Crianças,
idosos e pessoas que já possuem
histórico de doenças respiratórias crônicas são os grupos mais
vulneráveis neste período e precisam redobrar os cuidados.
“Para aliviar os sintomas é
necessário beber bastante líquido, lavar o nariz e os olhos com
soro fisiológico, evitar exercícios físicos ao ar livre, principalmente entre 10h e 17h nos
dias com baixa umidade do ar e
evitar lugares fechados e de

grande aglomeração”, recomenda o pneumologista Fábio
Muchão.
Cuidados com a pele
A pele também precisa de
cuidados nesta época do ano.
Para a dermatologista do Instituto Central da Faculdade de
Medicina da Universidade de
São Paulo, Tatiana Villas Boas
Gabbi, a pele seca é resultado
de poluentes que ficam dissolvidos no ar e sentidos, principalmente, pelas pessoas que já
têm tendência à desidratação.
“Para amenizar este efeito
de ressecamento, além da importância de beber água, é necessário utilizar um hidratante
corporal todos os dias. Além
disso, evitar banhos quentes e
esfoliações, pois retiram a gordura natural da pele”, conclui a
especialista.

Governo de SP anuncia repasse
recorde de verbas para municípios

Tempo seco pode causar
problemas respiratórios

Jornal O DIA SP
São Paulo, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho de 2019

Economia

Página 3

Banco Central mantém juros
básicos no menor nível da história
Pela décima vez seguida, o
Banco Central (BC) não alterou
os juros básicos da economia.
Por unanimidade, o Comitê de
Política Monetária (Copom)
manteve a taxa Selic em 6,5% ao
ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.
Com a decisão de quarta-feira (19), a Selic continua no menor nível desde o início da série
histórica do Banco Central, em
1986. De outubro de 2012 a
abril de 2013, a taxa foi mantida
em 7,25% ao ano e passou a ser
reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho
de 2015. Em outubro de 2016,
o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até que
a taxa chegasse a 6,5% ao ano
em março de 2018.
Em comunicado, o Copom
informou que está monitorando
a economia brasileira. A nota diz
que o Banco Central só deve voltar a reduzir os juros após o avanço ou a aprovação de reformas

que reduzam os gastos públicos,
como a da Previdência. “O comitê ressalta ainda que a percepção de continuidade da agenda de
reformas afeta as expectativas e
projeções macroeconômicas
correntes. Em particular, o comitê julga que avanços concretos nessa agenda são fundamentais para consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva”, destacou.
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Em maio, o indicador fechou em 4,66% no
acumulado de 12 meses. Depois
de vários meses de alta no início do ano, o índice desacelerou
em maio, atingindo o menor resultado para o mês desde 2006.
Para 2019, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu meta de inflação de
4,25%, com margem de tolerân-

cia de 1,5 ponto percentual. O
IPCA, portanto, não poderá superar 5,75% neste ano nem ficar abaixo de 2,75%. A meta para
2020 foi fixada em 4%, também
com intervalo de tolerância de
1,5 ponto percentual.
Inflação
No Relatório de Inflação divulgado no fim de março pelo
Banco Central, a autoridade monetária estima que o IPCA encerrará 2019 em 3,9% e continuará
baixo até 2021. De acordo com
o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras
divulgada pelo BC, a inflação
oficial deverá fechar o ano em
3,84%.
Crédito mais barato
A redução da taxa Selic estimula a economia porque juros
menores barateiam o crédito e
incentivam a produção e o consumo em um cenário de baixa
atividade econômica. No último
Relatório de Inflação, o BC projetava expansão da economia de

2% para este ano. Segundo o
boletim Focus, os analistas econômicos preveem crescimento
de 0,93% do Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos pelo país) em
2019.
A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos
públicos no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) e
serve de referência para as demais taxas de juros da economia.
Ao reajustá-la para cima, o Banco Central segura o excesso de
demanda que pressiona os preços, porque juros mais altos encarecem o crédito e estimulam
a poupança. Ao reduzir os juros
básicos, o Copom barateia o crédito e incentiva a produção e o
consumo, mas enfraquece o controle da inflação. Para cortar a
Selic, a autoridade monetária
precisa estar segura de que os
preços estão sob controle e não
correm risco de subir. (Agencia
Brasil)

Em um dia de euforia no
mercado financeiro, a Bolsa de
Valores rompeu a barreira dos
100 mil pontos, e o dólar fechou
no menor valor em dois meses.
O índice Ibovespa, da B3 (Bolsa
de Valores de São Paulo), encerrou o dia com alta de 0,9%, aos
100.303 pontos. Este é o maior
nível da história.

No mercado de câmbio, o
dólar comercial caiu 0,25% e foi
vendido a R$ 3,85. Em queda
pelo segundo dia seguido, a divisa chegou ao no menor valor
desde 10 de abril (R$ 3,824).
Na quarta-feira, o Federal
Reserve – Banco Central dos Estados Unidos – manteve os juros
da maior economia do planeta

entre 2,25% e 2,5% ao ano. A instituição, no entanto, indicou que
pode cortar a taxa ainda este ano.
Juros mais baixos em economias avançadas aumentam o fluxo
de capitais para países emergentes, como o Brasil, pressionando para baixo a cotação do dólar
e estimulando investimentos no
mercado de ações.

No Brasil, os investidores
acompanham as discussões do
relatório da reforma da Previdência na comissão especial da
Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, ocorreu o segundo dia
de debates. A expectativa da Casa
é que a na comissão especial
vote o texto na próxima semana.
(Agencia Brasil)

Bolsa fecha pela primeira vez
acima dos 100 mil pontos

BB tem reserva de R$ 2 bilhões para
o caso de perdas com a Odebrecht

O Banco do Brasil tem reservas suficientes para absorver
perdas com empréstimos feitos
à Odebrecht, em recuperação
judicial, garantiu o presidente do
banco, Rubem Novaes.
Segundo Novaes, o banco
tem empréstimos sem garantias
no valor R$ 4 bilhões. Mas 50%
desse valor está provisionado, ou
seja, reservado para possibilidade de não pagamento. “A exigência de provisão nesse caso é no
mínimo 30%. Nós temos 50%.
É uma situação extremamente
tranquila”, disse ao deixar o Ministério da Economia, após reunião, na manhã de quarta-feira
(19), com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o indicado
para a presidência do Banco Na-

cional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano.
De acordo com o presidente
do BB, o lucro do banco só será
afetado negativamente se o abatimento da dívida no processo
de recuperação judicial for superior a 50% da dívida. Caso o
desconto seja inferior a 50%,
aumenta o lucro do banco porque o valor provisionado (R$ 2
bilhões) vai para o resultado do
balanço da instituição.
Novaes lembrou que, no
caso da Oi, que também passou
por processo de recuperação
judicial, o banco aumentou a
rentabilidade porque estava
mais provisionado do que o necessário.

Na terça-feira (18), a Justiça de São Paulo aceitou o pedido de recuperação judicial do
Grupo Odebrecht. A holding
controladora e mais 19 empresas do grupo deverão apresentar um plano de recuperação
em até 60 dias. Serão renegociadas dívidas em um total de
R$ 51 bilhões, excluindo dívidas entre as próprias empresas
do grupo e que não podem ser
negociadas dessa forma, como
créditos trabalhistas. O montante total de dívidas chega a
R$ 83,6 bilhões.
Tesouro
Questionado se o Banco do
Brasil também vai devolver recursos ao Tesouro Nacional,
como fez recentemente a Caixa

Econômica Federal, Novaes disse que são situações diferentes.
“O Banco do Brasil tem situação
totalmente diferente dos outros
bancos. Primeiro, que temos
acionistas minoritários. Agora, o
mais importante é que os recursos entraram no banco vinculados a empréstimos rurais. [O
banco] Só poderia devolver esses recursos na medida em que
empréstimos rurais fossem vencendo. Tem toda uma cronologia que precisa ser respeitada”,
disse.
Ele disse que o governo também pode escolher deixar esses
recursos no banco, para reforçar
empréstimos para agricultura.
“Não tem nada definido”, disse.
(Agencia Brasil)

Funcionários do BNDES participam
de ato contra proposta sobre FAT

Um ato na quarta-feira (19),
na sede do Banco do Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), criticou a medida prevista no relatório da reforma da
Previdência, apresentado pelo
deputado federal Samuel Moreira (PSDB-SP) na comissão especial da Câmara, que prevê que
a parcela de 40% das receitas do
Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) deixe de ser repassada ao
BNDES e passe a ser destinada
à Previdência Social.
O ato lotou o auditório com
capacidade para 400 pessoas e
contou com a presença de quatro ex-presidentes do banco. O
encontro foi organizado pela
Associação dos Funcionários do
BNDES (AFBNDES) e reuniu
os ex-presidentes do banco:

Dyogo Oliveira, Paulo Rabello
de Castro, Luciano Coutinho e
José Pio Borges. Os executivos
defenderam que o FAT é uma
fonte estável de recursos que
permitiu que o banco tomasse
outra dimensão e apoiasse projetos de longo prazo.
A associação de funcionários do banco defendeu que a mudança proposta pelo relator vai
retirar R$ 20 bilhões por ano do
caixa do BNDES, o que inviabilizaria R$ 410 bilhões em investimentos nos próximos 10 anos.
A consequência disso, segundo
as contas da associação, poderia ser deixar de criar 8 milhões
de empregos.
Luciano Coutinho ponderou
que o ato não era contra a reforma da Previdência, mas sim con-

Petrobras contrata plataforma
para operar em Búzios 5
A Petrobras assinou uma carta de intenção com o Grupo Modec para o afretamento de uma
unidade que produz, armazena e
transfere óleo, plataforma do
tipo FPSO [na sigla em inglês],
que será utilizada no projeto de
desenvolvimento da produção do
campo de Búzios 5, referente a
Contrato de Cessão Onerosa.
De acordo com a Petrobras,
a plataforma vai funcionar a cerca de 180 quilômetros (km) da
costa brasileira, em lâmina
d’água de 1.900 metros, no présal da Bacia de Santos.

A estatal informou que o projeto prevê a interligação de até
15 poços, com capacidade de
processar até 150 mil barris de
petróleo/dia (bpd) e 6 milhões
de m³/dia de gás natural. O início da produção está previsto
para 2022.
“A unidade será operada pela
Modec e afretada por até 21 anos.
Parte do plano de execução será
realizado no Brasil, em modelo
semelhante ao adotado por outras
unidades afretadas pela Petrobras”,
informou a empresa por meio de
nota. (Agencia Brasil)

tra a inclusão dessa medida no
relatório apresentado. “É algo
cuja irracionalidade é evidente.
Eu acredito que isso foi um
acerto contábil, matemático,
aritmético, de última hora e que
precisamos demonstrar que não
é consistente e buscar junto ao
Congresso Nacional uma alternativa”, disse.
Dyogo Oliveira argumentou
que a medida vai na contramão
da intenção de reduzir as despesas correntes do governo para
abrir espaço para investimentos,
já que o dinheiro será retirado
do banco de fomento para ajudar no equilíbrio da Previdência
Social. “É o oposto do que se
pretende”, disse o Oliveira.
Paulo Rabello de Castro também criticou a proposta e disse

que representantes dos funcionários precisam procurar o Congresso Nacional para mostrar o
impacto da proposta nos investimentos do país. “Não adianta
fazermos essa reunião se não fizermos um corpo a corpo em
Brasília.”
O relatório apresentado na
comissão especial também recebeu críticas do ministro da
Economia, Paulo Guedes. Na
semana passada, ao comentar as
mudanças trazidas no texto, Guedes disse que houve um recuo
que pode abortar a Nova Previdência.
“Vou respeitar a decisão do
Congresso. Agora, se aprovarem
a reforma do relator, abortaram
a reforma da Previdência”, disse o ministro. (Agencia Brasil)

Prévia do Índice de
Confiança da Indústria
recua 1,4 ponto
A prévia do Índice de Confiança da Indústria registrou este
mês recuo de 1,4 ponto em relação a maio. Segundo a Fundação
Getúlio Vargas (FGV), o resultado negativo, divulgado hoje (19),
no Rio de Janeiro, seria determinado tanto pela piora na percepção dos empresários em relação
à situação atual quanto pelas perspectivas futuras dos negócios.
Até agora, o Índice da Situação Atual (ISA) cairia 1,8 ponto, indo para 96,7 pontos, en-

quanto o Índice de Expectativas
(IE) diminuiria 1,0 ponto, para
94,9 pontos.
O resultado preliminar de junho sinaliza queda de 0,1 ponto
percentual do Nível de Utilização da Capacidade Instalada da
Indústria (Nuci), para 75,2%.
Entretanto, é ainda superior
ao registrado em janeiro deste
ano, que foi de 74,3%. O resultado final de junho será divulgado pela FGV no dia 27. (Agencia
Brasil)

Terremoto de
magnitude 6,7 atinge
o norte do Japão e
deixa 28 feridos
Autoridades meteorológicas japonesas afirmaram que um
terremoto de magnitude 6,7 atingiu a região norte do país na terça-feira à noite. Nenhuma morte foi registrada. Vinte e oito pessoas ficaram feridas nas províncias de Niigata, Yamagata, Miyagi, Ishikawa e Akita.
Segundo sismólogos, o tremor ocorreu ao largo da costa de
Yamagata às 22h22 de terça-feira. Estima-se que o foco estava a
14 quilômetros sob o leito marinho.
Alertas de tsunami emitidos ao longo da costa das províncias
de Yamagata, Niigata e Ishikawa foram suspensos na quarta-feira
(19) de manhã.
A província mais duramente atingida pelo sismo foi Niigata,
onde foi registrada uma intensidade entre 6 e 6,5 na escala japonesa que vai de 0 a 7.
O forte tremor afetou a rede elétrica da região. Funcionários
de operadoras disseram que, em determinado momento, milhares de domicílios em Niigata e Yamagata ficaram sem luz. (Agencia Brasil)

Três russos e um
ucraniano são
acusados por acidente
aéreo na Malásia
Procuradores holandeses acusaram três russos - Igor Girkin,
Sergey Dubinsky and Oleg Pulatov - e um ucraniano - Leonid
Kharchenko - de envolvimento direto na destruição em pleno
voo do MH17 da Malaysia Airlines, quando fazia a rota Amesterdã-Kuala Lumpur. Morreram no acidente 298 pessoas. O MH17
foi atingido no ar em 17 de julho de 2014, quando sobrevoava
território controlado pelos separatistas pró-russos na Ucrânia.
A maior parte das vítimas era holandesa. Uma investigação
conjunta de uma equipe formada por representantes da Austrália,
Bélgica, Malásia e Holanda descobriu que o avião foi abatido
com um míssil de origem russa.
Procuradores holandeses anunciaram na quarta-feira (19) que
quatro suspeitos serão acusados pela destruição do aparelho e a
morte das 298 pessoas a bordo - três russos e um ucraniano,
considerados responsáveis por terem transportado o sistema de
mísseis utilizado para abater o MH17.
As autoridades vão emitir mandados de busca internacionais
para que os envolvidos sejam levados ao tribunal, sob acusação
de assassinato, em julgamento na Holanda, que deve começar
em 9 de março de 2020.
Os investigadores dizem que há evidências claras de que a
Rússia providenciou o sistema de lançamento dos mísseis.
O julgamento decorrerá, muito provavelmente, sem os três
acusados russos, uma vez que a Rússia sempre negou qualquer
envolvimento na queda do avião e recusou cooperar com a investigação.
Quanto ao ucraniano, as autoridades acreditam que possa estar em seu país. (Agencia Brasil)

Número de famílias
endividadas aumenta
56% em maio na
capital paulista
A proporção de famílias endividadas na capital paulista aumentou para 56,5% em maio
deste ano, em relação a abril
(55,2%). Segundo levantamento
da Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo (FecomercioSP), na comparação com o
mesmo período do ano passado,a
alta foi de 5,4 pontos percentuais, o que significa 227 mil famílias endividadas a mais do que
em maio de 2018.
De acordo com a FecomercioSP, o alto índice de desemprego também levou ao aumento da taxa de inadimplência, que
chegou a 20,5% em maio. Isso
significa que 804,3 mil famílias
não pagaram a dívida até a data
do vencimento, com crescimento de 53 mil em um ano, próximo do maior patamar histórico,
de 21,8%, registrado em abril de
2012.
Também em maio, houve
queda de 1,8% na intenção de
consumo das famílias e de 1,6%
na propensão de comprar algum
produto financiado nos próxi-

mos três meses, na comparação
com o mês de abril. A Federação do Comércio ressalta que o
percentual de renda comprometida com dívida tem permanecido em torno de 28,5% ao longo
dos meses.
“É bom evitar o repasse de
aumento de preços ao cliente, já
não tão disposto a comprar”, diz,
em nota, a FecomercioSP. “Por
isso, é preciso se empenhar na
negociação com os fornecedores, com atenção ao câmbio e à
inflação, ainda que seja necessário reduzir a margem de lucro.
Assim, será possível manter o
fluxo de caixa e fazer o estoque
girar.”
Segundo a entidade, os comerciantes precisam oferecer
opções variadas de pagamento
aos clientes, o que pode ser uma
forma positiva de garantir vendas, além de descontos no pagamento à vista e de disponibilizar
parcelamento da compra. A FecomercioSP lembra que os consumidores têm enfrentado restrições de créditos nas grandes
instituições. (Agencia Brasil)
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Chega o elétrico Jaguar I-Pace

Primeiro modelo 100% elétrico da Jaguar,
o SUV I-Pace chega ao mercado brasileiro e
está disponível para os clientes com o preço
a partir R$ 437.000.
As primeiras unidades a desembarcarem
no País contam com um pacote de opcionais
que inclui teto panorâmico fixo, rodas em aro
20 e smartphone pack, sistema que permite a
sincronização de alguns aplicativos do celular com o veículo. Com esse pacote de opcionais, o veículo é vendido a R$ 449.190.
O modelo já está disponível em versão
única equipada com dois motores elétricos que
desenvolvem 400 cv de potência e bateria de
90kW que oferecem autonomia de até 470
quilômetros com uma única carga, de acordo
com o ciclo WLTP.
O modelo elétrico traz torque instantâneo de 69,6 kgfm, força suficiente para leválo da imobilidade aos 100 km/h em apenas
4,8 segundos.
Para receber o I-Pace, e oferecer a melhor estrutura de pós-venda aos clientes do
modelo, a rede de concessionárias Jaguar
Land Rover de todo o Brasil está sendo devidamente preparada. Uma série de amplos
programas de treinamento voltados a todos
os seus funcionários, desde vendedores até
os técnicos de oficina, estão sendo realizados
pela Jaguar Land Rover.
Além disso, as concessionárias terão toda
a estrutura física necessária para receber o
modelo, incluindo uma unidade de carregamento de 7kW.
O novo Jaguar I-Pace oferece aos seus
clientes um SUV extremamente prático, com
desempenho de um superesportivo, amplo
espaço interno, tecnologia avançada e design
extremamente atraente.
Equipado com uma bateria íon de lítio de
90kWh formada por 432 células e ampla capacidade térmica, o modelo é capaz de sair
da imobilidade e alcançar os 100km/h em
apenas 4,8 segundos, além de possuir uma
autonomia de rodagem de até 470 quilômetros de acordo com a WLTP. Tudo isso graças aos dois motores elétricos idênticos que

enviam tração para as quatro rodas.
O carregador de 100kW permite aos clientes recarregar até 80% da bateria do IPace em até 40 minutos, situação ideal para
uma viagem longa. Já quando carregado em
um carregador padrão de 7kW, os 80% de
carga são alcançados em 10 horas, ou seja,
uma situação perfeita para o carregamento
durante uma noite de sono.
A combinação de tração nas quatro rodas, 400cv de potência e 69,6 Kgfm de torque instantâneo, característica inerente de um
veículo 100% elétrico assegura que esse
modelo de zero emissões tenha um comportamento esportivo em todas as situações.
O modelo é equipado com dois motores
elétricos idênticos de ímãs permanentes, cada
um com a função de gerar força para um
eixo do veículo. Os motores são totalmente
ajustados ao sistema de transmissão de velocidade única e ao diferencial do I-Pace, construídos para serem extremamente compactos. Ambos trabalham para gerar uma distribuição de força instantânea para as quatro
rodas. Tal característica permite que o SUV
adapte continuamente seu balanço dianteiro
e traseiro, de acordo com as condições da
estrada.
Concebido para ser um veículo elétrico
de alto rendimento, o I-Pace oferece a seus
clientes uma dinâmica de condução extremamente atraente, em um equilíbrio único entre
controle, refinamento e praticidade. Para isso,
a Jaguar colocou a bateria na posição mais
baixa possível entre os eixos, de forma a proporcionar uma distribuição de peso 50:50 e
um centro de gravidade 130 milímetros mais
baixo que o F-Pace, o que reduz muito a rolagem da carroceria.
Os engenheiros da Jaguar substituíram
um freio convencional por um freio elétrico
no I-Pace. Isso proporciona ao sistema mais
flexibilidade ao combinar a frenagem mecânica regenerativa com a tradicional, o que
proporciona uma sensação de pedal consistente e precisa em todas as circunstâncias.
O I-Pace também permite que o condu-

tor selecione entre níveis altos ou baixos de
frenagem regenerativa para maximizar a eficiência e otimizar o alcance do veículo. Quando o modo regenerativo elevado é selecionado, ele efetivamente permite que o condutor
experimente a condução intuitiva com um
único pedal, pois a velocidade do modelo diminui conforme o pedal do acelerador é levantado, o que reduz a dependência do pedal
de freio. Neste caso, uma força de frenagem
regenerativa máxima de 0.4G pode ser alcançada.
Vantagens aos clientes
Ser proprietário de um Jaguar I-Pace
Brasil é uma experiência tão única quanto
dirigir o SUV 100% elétrico. Muito mais do
que não precisar de um posto de combustível
para abastecer seu veículo e poder ser transportado por um veículo com zero índice de
emissões, os clientes terão à sua disposição
uma série de vantagens exclusivas.
Os proprietários do Jaguar I-Pace contarão com as três primeiras revisões de seu
modelo sem nenhum custo. As revisões, são
feitas a cada 24 meses ou 34 mil quilômetros

e incluem a troca de filtro de ar de cabine,
limpador de para-brisa, fluído de freio e dos
tubos flexíveis dos freios, além da mão de
obra especializada. Tudo sem nenhum custo
para o cliente.
Ao todo, a Jaguar oferece no I-Pace cinco anos de garantia total.
Os clientes do I-Pace terão à sua disposição cobertura total de atendimento em caso
de pane do modelo ou falta de carga de bateria durante cinco anos, com cobertura em
100% do território nacional, por meio do plano Jaguar Care, sem nenhum custo adicional.
O compromisso da Jaguar em oferecer

os melhores produtos do mercado é reforçado pela garantia total de bateria do I-Pace
por oito anos ou 160 mil quilômetros – o que
ocorrer primeiro -, oferecidos pela marca. Ao
final do período, a Jaguar garante no mínimo
70% de capacidade de carga no I-Pace.
A Jaguar Land Rover conta com a Electric Mobility para oferecer aos seus clientes
uma gama completa de carregadores para as
baterias do I-Pace. Entre as opções disponíveis, a empresa oferece equipamentos voltados para uso em larga escala – como vias
públicas, condomínios e empresas – até equipamentos voltados para uso doméstico. Todos eles são compatíveis com o SUV da Jaguar.
A Porto Seguro, empresa referência em
seguros automotivos no Brasil oferece diversas opções aos clientes do Jaguar I-Pace, com
planos de seguros para os mais variados perfis de clientes. Os planos contam com inúmeras vantagens como carro reserva para o
segurado e para terceiros, em caso de acidente, motorista da vez, em caso de o segurado consumir bebidas alcoólicas e não estiver apto a dirigir, motorista particular para
casos de impossibilidade física de o segurado
dirigir seu veículo, entre outros.
Banco parceiro da Jaguar Land Rover, o
Itaú Unibanco incentiva a conscientização a
uma economia mais limpa ao oferecer aos
clientes uma taxa especial de financiamento
para o novo veículo elétrico da Jaguar, iniciativa que contribui para redução da emissão
de CO2 no meio ambiente. Com entrada mínima de 20% do valor do carro, o cliente pode
financiar seu I-Pace em até 48 parcelas.

Nacionais

Novo Fiat Toro 2020
já esta disponível

Motos

Nova GL 1800 Gold Wing já
nas concessionárias

A Honda anuncia que seu modelo GL
1800 Gold Wing já está disponível em toda
rede de concessionárias Dream do Brasil.
Dotada da mais atual tecnologia disponível,
as versões 2019 reconfirmam-se como a referência máxima no segmento. Com as primeiras unidades da pré-venda já entregues
aos clientes, os modelos permanecem com
preço público sugerido de R$ 136.550 na versão Gold Wing e R$ 156.550 na versão Tour.
Nesta nova geração, a Gold Wing recebeu uma profunda remodelação que preservou o caráter que deu à motocicleta a posição de ícone sobre duas rodas. O objetivo
da Honda ao reprojetar cada componente
desta versão foi o de oferecer aos fãs do
modelo a excelência em termos de tecnologia motociclística, mantendo, porém, intacta
a incomparável personalidade do modelo.
A nova Gold Wing está mais compacta
e leve (- 39 kg na versão Gold Wing e -18 kg
na versão Tour) que a versão precedente.
Seu motor preserva a clássica arquitetura
boxer de 6 cilindros, agora com cabeçotes
Unicam de quatro válvulas por cilindro.
Aperfeiçoado na gestão eletrônica, o motor
pode ser ajustado de acordo com quatro diferentes riding modes – TOUR, SPORT,
ECON e RAIN. Acelerador eletrônico, controle de tração, assistente de partida em subidas e sistema Start&Stop são outros aperfeiçoamentos introduzidos ao modelo Tour
na versão 2019.
Apesar de preservar a mesma arquitetura e praticamente a mesma capacidade cúbica (de 1.832 cc cresceu à 1.833 cc), o
motor da Gold Wing ganhou mais potência
(126 cv contra 118 cv) e torque (17,34 kgf.m
ante 17,0 kgf.m) além de estar 3,8 kg mais
leve (versão Tour) e 29 mm mais curto que
o motor da Gold Wing anterior.
Acoplado ao motor está a última geração do moderno câmbio de dupla embreagem DCT (Dual Clutch Transmission) com
sete marchas (versão Tour). O piloto tem a
opção de utilizá-lo no modo plenamente automático ou selecionar a marcha desejada
através de comandos “+” e “–” situados no
punho esquerdo do guidão. O câmbio DCT
que equipa a nova Gold Wing Tour oferece

ainda a inédita modalidade ‘Walking Mode’,
que movimenta a motocicleta em velocidade limitada (1,8 km/h à frente e 1,2 km/h em
marcha a ré) para auxiliar o piloto nas manobras de estacionamento.
O inédito chassi duplo trave de alumínio
fundido sob pressão é 2 kg mais leve que o
anterior. A posição de pilotagem, assim como
o posicionamento do motor na estrutura, foi
avançada. Tal solução associada à introdução de uma inovadora suspensão dianteira
por duplo braço oscilante resultou em um
comportamento estável e fluido tanto em velocidades baixas, típicas dos percursos urbanos, como em rápidas rodovias e percursos com curvas.
Qualquer que seja a condição de uso, a
Gold Wing excede as mais altas expectativas: os atuais parâmetros de comportamento ciclístico foram elevados de maneira significativa. Isso se deve não apenas à geometria do novo sistema, no qual se destaca
a coluna de direção avançada, mas também
ao atrito reduzido em cerca de 30% na suspensão por duplo braço oscilante em comparação ao sistema telescópico tradicional.
Na nova suspensão dianteira da Gold
Wing, a função amortizante do sistema está
separada do sistema de direção, o que resulta em 40% a mais de agilidade na ação
do guidão.
A suspensão traseira é também inédita
e se vale de uma balança de suspensão do
tipo monobraço Pro-Arm conectada ao sistema Pro-Link, solução que favoreceu aspectos de manutenção e design, contribuindo para a ação mais progressiva da suspensão traseira, que assegura maior estabilidade e conforto.
Tanto a suspensão dianteira como a traseira da versão Tour dispõem de regulagem
eletrônica automática, que obedece à seleção do Riding Mode. Também é possível intervir na regulagem da pré-carga da mola
do amortecedor posterior através de um prático comando elétrico. São quatro as opções
de ajuste consoantes à utilização: só piloto,
piloto+bagagem, piloto+passageiro e
piloto+passageiro+bagagem.
Quanto aos freios, na Gold Wing 2019

está presente o consagrado sistema D-CBS
(Dual Combined Braking System) com ABS
de última geração, que distribui a potência
frenante nas duas rodas de acordo com o
ajuste do Riding Mode. O freio dianteiro tem
cálipers de seis pistões que atuam em dois
discos de 320 mm, na traseira o cáliper é de
três pistões e o disco 316 mm. O pneu dianteiro é 130/70 R18, enquanto, atrás o pneu é
um 200/55 R16.
Por último, mas nem por conta disso menos importante, há o fato de a Honda GL
1800 Gold Wing 2019 Tour continuar sendo
a única motocicleta da atual produção mundial dotada de Airbag de série.
Design e equipamentos
Não há dúvida que basta um breve olhar
para entender que a Gold Wing 2019 é uma
motocicleta contemporânea, que abre mão das
linhas imponentes da versão anterior em busca de elegância associada à eficiência aerodinâmica e uma pitada de esportividade.
Dona de um estilo inconfundível onde se
destacam a projeção da parte frontal, a harmoniosa linha de cintura e o elegante e acolhedor posto do piloto e acompanhante, o conceito aerodinâmico do novo modelo difere
do anterior, no qual havia uma ampla área
entre o piloto e o para-brisa, que criava uma
grande “ilha” de ar calmo mesmo em velocidades elevadas.
Agora o piloto fica mais próximo do
para-brisa, regulável tanto em altura como
em inclinação, e um apurado estudo aerodinâmico permitiu melhorar não só o coeficiente aerodinâmico, visando melhor desempenho e eficiência, como dar a piloto e passageiro o conforto dinâmico digno de uma
Gold Wing.
Os assentos continuam individuais para
piloto e passageiro, a ergonomia é impecável e no “top box” e nas protetivas malas
laterais há capacidade de transportar uma
grande quantidade de bagagem - 110 litros,
na versão Tour.
Neste novo cockpit se destaca o painel
com tela TFT colorida de 7 polegadas, que
oferece o mais completo nível de informações sobre a motocicleta, sistema de áudio,
navegação e do controle de tração HSTC
(Honda Selectable Torque Control), regulagem de suspensão e Cruise Control.
A Gold Wing Tour 2019 é compatível
com o Apple CarPlay e a conectividade é
facilitada pela porta USB e Bluetooth.
A Honda Gold Wing está disponível nas
cores cinza fosco para a versão GL 1800
Gold Wing e vermelha para a versão GL
1800 Gold Wing Tour. Esta última se difere
oferecendo a transmissão DCT de 7 velocidades - ante a de 6 marchas convencionais
na versão Gold Wing - airbag, suspensão traseira com ajustes eletrônicos pré-definidos
em quatro posições (somente piloto, piloto e
bagagem, piloto e passageiro, piloto, passageiro e garupa), altura do para-brisa e top
box adicional. O preço público, base estado
de São Paulo, sem despesas com frete e
seguro, é de R$ 136.550 na versão Gold Wing
e R$ 156.550 na versão Tour. Os modelos
têm garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem e Honda Assistence em 5 países
da América do Sul.

O Fiat Toro antecipa sua linha 2020
para se manter ainda mais atual e competitivo. Entre as novidades, foram incluídas
duas novas versões de entrada Endurance
(uma Flex com câmbio manual e uma Diesel com transmissão automática de nove velocidades), para tornar o Sport Utility Pickup ainda mais atraente e ampliar seu leque
de consumidores.
Apesar de ser a mais equipada picape
do mercado, a Toro 2020 fica bem mais
completa em todas suas versões. Já começa com uma nova central multimídia
maior, agora com tela de 7" e de última
geração. O item é de série em toda linha
do Fiat Toro, exceto nas versões Endurance, em que aparece como opcional.
Sua frente ganhou novo design com
para-choque exclusivo tipo overbumper
(para-choque de impulsão com quebra-mato)
que se integra totalmente ao desenho frontal do Fiat Toro. Nas versões Endurance a
caçamba recebe agora santantonio e o vidro traseiro traz protetor exclusivo, tudo isso
para evitar danos quando se transporta cargas mais volumosas. O alarme com comando na chave passa a ser de série em todas
as versões, inclusive nas de entrada.
Três novas cores inéditas (Prata Billet,
Marrom Deep e Azul Jazz) se somam para
compor uma palheta de nove cores para a
escolha do consumidor (duas sólidas, seis
metálicas e uma perolizada). São quatro
versões - Endurance, Freedom, Volcano e
Ranch - com opções de três motores - Flex

1.8 e 2.4 e Turbodiesel 2.0 - combinados
com três diferentes câmbios: manual de cinco marchas, automáticos de seis e nove marchas. Com trações 4X2 ou 4X4, o Fiat Toro
apresenta a linha mais extensa de picapes
para todos os usos, gostos e custos. Desde
a utilização familiar para a cidade ou estradas asfaltadas, como um SUV de luxo, até
para algo mais pesado como uso em estradas de terra e fazendas.
Agora, com a linha 2020, o Fiat Toro
em suas versões Freedom (Flex e Diesel)
trará ao Brasil pela primeira vez o novo
conceito italiano. O pacote especial é incorporado à picape ainda dentro do Polo
Automotivo Jeep, em Pernambuco, pelo
Custom Shop Mopar. O Fiat Toro Freedom
S-Design traz um visual bem mais agressivo, esportivo e exclusivo, podendo ser customizado com qualquer cor externa. Na SDesign, todo o interior é escurecido e o
pacote ainda traz diversos equipamentos,
como logotipos Fiat escurecidos, santantônio e estribos negros, além de todos os itens
de série nas Freedom, como a multimídia
de 7" polegadas.
Com seu prático porte médio que inaugurou o inédito conceito de SUP (Sport Utility Pickup), um misto de SUV e picape, o
Fiat Toro mudou completamente o panorama e as vendas destes veículos no Brasil.
Reuniu o requinte, luxo e silêncio interno
com a praticidade de uma ampla caçamba,
que conta com inédita tampa dupla de abertura lateral, facilitando a carga e descarga.

Auto Dicas

PACCAR Financial
anuncia chegada ao Brasil

A PACCAR Financial, instituição financeira do grupo PACCAR, que detém as marcas DAF, Kenworth e Peterbilt, anuncia sua
chegada ao Brasil. As operações tiveram início em 10 de junho com as modalidades de
CDC para os clientes finais, e linhas de financiamento de estoque para os revendedores DAF (Floor Plan). O FINAME estará
disponível ainda no segundo semestre de
2019. As opções de Leasing para cliente final, e Capital de Giro para concessionárias
chegam a partir de 2020.
Com investimento inicial de R$ 100 milhões, a PACCAR Financial passa a ser a
mais nova opção de crédito para os clientes
DAF na aquisição de caminhões novos da
marca. Entre os diferenciais estão atendimento especializado e altamente qualificado, com
ampla experiência no segmento.
“A nossa expectativa é de que a chegada da PACCAR Financial contribua para o

aumento no volume de vendas da DAF. Vamos utilizar toda a expertise do grupo PACCAR no segmento de financiamentos para
oferecer serviços de qualidade, com foco nas
necessidades específicas de nossos clientes.
Dessa forma, esperamos que, em 2019, nossos negócios representem 20% do total de
vendas da DAF no País”, afirma João Petry,
Diretor Geral da PACCAR Financial.
A implementação da PACCAR Financial no Brasil teve início em 2017, e a empresa
possui sua sede em Ponta Grossa (PR). Fundada em 1960, atualmente com mais de 1.000
funcionários globalmente, a instituição está
presente em 24 países apoiando os negócios
do grupo PACCAR.
A PACCAR Financial financiou, em 2018,
24% das vendas de todas as marcas do grupo no mundo, consolidando um portfólio de
mais de 198 mil caminhões e trailers e ativos
totais de US$ 14,4 bilhões.

Jornal O DIA SP

São Paulo, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho de 2019

VIAÇÃO GATO PRETO LTDA.
CNPJ 60.870.847/0001-59
RELATÓRIO DA DIRETORIA

ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Aplicações financeiras
Contas a receber
Venda de Imobilizado
Estoques
Adiantamentos concedidos
Impostos Atribuidos no Exercico
Impostos e Contribuições a Recuperar
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais
Veículos Disponíveis para Venda

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)
NOTAS
2018
2017 PASSIVO
CIRCULANTE
3.015
2.176 Empréstimos e financiamentos
4
16.530
17.801 Fornecedores
5
9.632
14.715 Obrigações fiscais, trab. e sociais
5 Provisão para contingências
6
1.902
1.819 Provisão férias e encargos
1.872
13 Outras obrigações
NÃO CIRCULANTE
162
790
EXIGÍVEL LONGO PRAZO
33.113
37.319
Empréstimos e financiamentos

NOTAS
12
10
13
11

12

2018

2017

9.550
3.260
5.730
1.212
8.751
4.396
32.899

14.133
1.491
5.098
1.823
7.940
6.115
36.600

11.428
11.428

13.846
13.846

Patrimonio líquido
821
988 Capital social
14
45.000
45.000
4.574
5.556 (-) Capital a Integralizar
5.395
6.544 Reserva de Lucros
15.757
7.922
194.990
188.839 Lucros Distribuidos no Exercício
(114.588)
(113.994) Ajuste de Avaliação Patrimonial
13.826
15.340
80.402
74.845
74.583
68.262
118.910
118.708 TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO ATIVO
118.910
118.708
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)
Capital
Capital
Reserva Ajuste Avaliação
Lucros
Social
a Integralizar
de Lucros
Patrimonial
acumulados
Total
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
45.000
(21.000)
15.677
17.111
56.788
Capital Social
21.000
21.000
(-) Capital a Integralizar
(29.000)
(29.000)
Distribuição de lucros
21.244
21.244
Lucro líquido do exercício
(7.755)
7.755
Transferencia para reserva de lucros
(1.771)
(1.771)
Ajuste de Valor Patrimonial
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
45.000
7.922
15.340
68.262
Capital Social
(-) Capital a Integralizar
Distribuição de lucros
13.836
13.836
Lucro líquido do exercício
7.835
(7.835)
Transferencia para reserva de lucros
Ajuste de Valor Patrimonial
(1.514)
(1.514)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
45.000
15.757
13.826
74.583
Notas Explicativas às demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos de 31 de Dezembro de 2018 e 2017. (valores expressos em milhares de reais)
1. Contexto Operacional- A VIAÇÃO GATO PRETO LTDA. tem por objetivo a Benf. Bens de terceiros
(3.508)
- (3.508)
exploração dos serviços de transportes coletivos de passageiros, operando no Lic. De uso de softwares
(20)
(8)
(28)
município de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme contrato de concessão
(113.994)
- (9.984) 9.390 (114.588)
entre a Secretaria Municipal de Transportes da Cidade de São Paulo e o Ativo Imobilizado Líquido
74.845
- 10.131 (4.574) 80.402
Consórcio Sudoeste de Transporte o qual a viação faz parte. Sua principal fonte A companhia registrou no exercício de 2014, Ajuste de Avaliação Patrimonial
de receita é a remuneração atribuída pela São Paulo Transportes S.A. – SP para a frota de ônibus e veículos vans. 9. VEÍCULOS DISPONÍVEIS PARA
TRANS, autarquia municipal, em decorrência do serviço de transporte público de VENDA - Os veículos disponíveis para venda, representam o montante de R$
passageiros no município de São Paulo. Em 05/04/2019 foi publicado no Diário 4.574 (R$5.556 em 31 de dezembro de 2017). Após utilizados durante o período
Oficial da Cidade de São Paulo, Estado de SP, a homologação e adjudicação contratual de 10 (dez) anos, os veículos deixaram de fazer parte da frota de
do procedimento licitatório e seus respectivos licitantes vencedores conforme ônibus, estando, portanto, disponíveis para venda, para isto, a empresa está
Processo 6020.2018/0003186-1 Concessão do Serviço de Transporte Coletivo comprometida em vender estes ativos, iniciando um programa para localizar
Público de Passageiros – Grupo Local de Articulação Regional e Processo um comprador, cuja venda deverá ser realizada em até um ano após a data da
6020.2018/0003185-3 Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Público classificação, exceto quando houver acontecimentos ou circunstâncias fora do
de Passageiros – Grupo Estrutural , onde a Viação Gato Preto Ltda., operará seu controle, que justifiquem um possível atraso, mesmo assim, mantendo seu
como consorciada do Consórcio Bandeirante de Mobilidade Lote E1. 2. plano de venda e evidenciados separadamente em contas contábeis específicas,
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS- As demonstrações com o intuito de visualizar os bens que não estão mais gerando fluxo de caixa
contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas práticas para a empresa. 10. OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS E SOCIAIS
contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas
2018
2017
da legislação brasileira (Lei n.º 6.404/76) que incluem os novos dispositivos
Salários a pagar
2.961
2.511
introduzidos, alterados e revogados pela Lei n.º 11.638 de 28 de dezembro
INSS a recolher
1.235
1.170
de 2007 e Lei n.º 11.941/09. Também foram consideradas as orientações e
FGTS a recolher
766
727
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 3.
Outras
563
521
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS- a) Apuração do Resultado: As receitas
205
169
Obrigações tributárias
e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência. A
5.730
5.098
receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua
Os
saldos
das
contas
Salários
a
Pagar,
INSS
e
FGTS,
estão
compostos
a
partir
realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza na sua realização.
da
Folha
de
pagamento
processada
pela
empresa,
enquanto
que
o
saldo
da
b) Ativos e Passivos: Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os
doze meses subsequentes à data de balanço patrimonial são considerados como conta “Outras”, esta composto por: PIS, COFINS, Sindicato, INSS-Plansevig,
longo prazo e, consequentemente, como Ativos e Passivos Não Circulantes. c) INSS-Central, INSS sobre Serviços Diversos, Contribuição Previdenciária, FGTS
Ajuste a valor de mercado: Conforme avaliado, não foi necessário o ajuste a sobre 13º Salário, FGTS sobre Rescisão, por fim, o saldo da Conta “Obrigações
valor presente dos ativos em atendimento ao previsto no CPC 12. d) Contas Tributárias” são compostas por: IRRF sobre Salários, IRRF sobre serviços a
a Receber: As contas a receber são reconhecidas pelo valor individualdas recolher, ISS retido a recolher e Retenção Unificada 5952. 11. PROVISÃO DE
bilhetagens quando incorridas, em regime de caixa. e) Estoques: Os materiais FÉRIAS E ENCARGOS
7
9

Custo Imobilizado
Depreciação acumulada

8
8

de almoxarifado estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o
preço corrente de mercado. f) Imobilizado: Os bens e direitos foram registrados
pelos seus custos originais de aquisição, formação ou construção. A depreciação
é acumulada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil
dos bens. A companhia procedeu alevantamentos internos para avaliação
do valor atual do ativo imobilizado e como resultado foi preparado análise
periódica quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo
imobilizado, revisão do “impairment” e constatado que não há necessidade de
redução dos valores registrados, tendo no entanto, sido realizada avaliação dos
veículos por concessionária especializada na compra e venda de veículos e
subseqüenteajuste ao valor de mercado. (CPC 27). g) Demais ativos circulantes
e realizável a longo prazo: São apresentados ao valor liquido de realização. h)
Passivo Circulante e não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes
são demonstrações pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais. i)
Fornecedores: Apresentados pelos valores registrados ao custo até a data do
balanço. j) Empréstimos e Financiamentos Bancários: Demonstrados pelos
valores atualizados, incluindo encargos financeiros incidentes até a data do
balanço. k) Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda e
contribuição social são calculados com base nas alíquotas efetivas do imposto
de renda e da contribuição social sobre lucro liquido. l) Obrigações Fiscais,
Sociais e Trabalhistas: Representados por salários a pagar e pelos montantes
devidos ao INSS, IRRF, FGTS e outros impostos e contribuições. m) Provisões:
As provisões são reconhecidas no balanço quando a empresa possui obrigações
legais ou como resultado de um evento passado e é provável que um recurso
econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. n) Provisão para
Contingências: Constituída para fazer face às indenizações por reclamações
trabalhistas e ações cíveis, considerando a opinião dos assessores jurídicos
quanto às prováveis perdas. o) PIS e COFINS: As Receitas decorrentes da
exploração dos serviços de transportes coletivos de passageiros, no exercício,
não tiveram incidência de PIS e COFINS, em decorrência da Suspensão da
Contribuição – Conforme Lei Nº 12.860, de 11/09/2013. 4. APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
2018
2017
8.629
7.248
6.915
6.899
2.678
870
841
116
134
16.530
17.801
As aplicações financeiras estão registradas pelos montantes aplicados,
acrescidos dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço. Em 31
de dezembro de 2018 e 2017 as aplicações financeiras encontravam-se atreladas
a certificados de depósitos bancários e fundos de renda fixa, remuneradas a
taxas correspondentes a 100% de CDI. 5. CONTAS A RECEBER
Banco Bradesco - DI TOP (matriz)
Banco Bradesco - DI TOP (filial)
Banco Bradesco - Credito Privado (matriz)
Banco Bradesco - CDB (matriz)
Banco Bradesco - DI ESPECI (filial)
Banco Bradesco - UPPER (filial)
Banco Bradesco - UPPER (matriz)

2018
2017
3.677
4.019
5.955
10.696
9.632
14.715
Saldo referente aos valores a receber da São Paulo Transportes S.A. – SP
Trans, pelos serviços de transporte coletivo de passageiros, reconhecidos pelo
valor individual das bilhetagens incorridas. A inadimplência ocorreu pelo atraso
contratual dos pagamentos mensais da SP Trans, que serão pagos em decorrer
do ano de 2019. 6. ESTOQUES - Composto conforme segue:
São Paulo Transportes - SP Trans
Valores em Atraso

2018
1.303
469
130
1.902

Peças e Acessórios
Combustíveis e Lubrificantes
Outros

2017
1.278
443
98
1.819

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS
2018
2017
DEP.TRABALHISTAS
821
988
821
988
Depósitos realizados para fins de processos trabalhistas, conforme solicitado pelo
MM.Juiz. 8. IMOBILIZADO
Instalacoes
Benfeitorias de terce
Frota de onibus
Veiculos vans
Micro onibus
Veiculos auxiliares
Maquin/aparelhos/equi
Moveis e utensilios
Validadores eletronic
Catracas eletronicas
Equip. P/proc.De dados
Lic. De uso de softwares
Total custo
Instalacoes
Onibus
Veiculos e vans
Micro onibus
Veiculos auxiliares
Maquin/aparelh.E equi
Moveis e utensilios
Validadores eletronic
Catracas eletronicas
Equip. P/proc.De dado

2017 Aval. Patrim.
770
3.509
172.892
2.879
1.763
1.043
1.008
781
3.255
147
750
42
188.839
(571)
(101.175)
(1.359)
(1.762)
(593)
(732)
(640)
(2.942)
(147)
(545)
-

Adições Baixas
2018
770
3.509
19.856 (13.601) 179.147
(204)
2.675
- 1.763
254
(159)
1.138
3
- 1.011
781
- 3.255
147
752
2
43
20.115 (13.964) 194.990
(55)
(626)
(9.114) 9.027 (101.262)
(215)
204 (1.370)
- (1.762)
(110)
159
(544)
(60)
(792)
(676)
(36)
(313)
- (3.255)
(147)
(73)
(618)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO (Em milhares de reais)
Nota
2018
2017
15
239.748
231.218
(165.742)
(156.892)
(7.880)
(7.232)
(6.574)
(5.961)
(180.196)
(170.085)
59.552
61.133

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Custo de tráfego
Custo de Fiscalização
Custo de Manutenção
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas e gerais
Outras despesas e receitas
Receitas financeiras
Despesas financeiras

(46.370)
(45.116)
9.531
9.417
1.462
1.430
(5.664)
(5.354)
(41.041)
(39.623)
18.511
21.510
Lucro antes do IRPJ e CSLL
(4.675)
(266)
DESPESA COM IRPJ e CSLL
13.836
21.244
RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO (Valores expressos em milhares de reais)
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ajustes para conciliar o resultado
Resultado do exercício
Depreciações e amortizações
Encargos financeiros líquidos
Resultado na venda de ativo
Acréscimo (decréscimo) de ativos
Em valores a receber de clientes
Em estoques
Em Despesas Antecipadas
Em depósitos judiciais
Valor da variação de Veiculos Disponiveis á Venda
Em impostos e contribuições a recuperar
Acréscimo (decréscimo) de passivos
Em fornecedores
Em obrigações trabalhistas e sociais
Em provisão para contingências
Em provisão férias e encargos
Em outras obrigações
Fluxo de caixa das atividades operacionais
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aplicações no mercado financeiro
Adiçoes para imobilizado, inclusive encargos capitalizados
Ajustes de avaliação patrimonial
Integralização de Capital
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Pagamento de emprestimo e financiamentos
Captações de emprestimos e financiamentos
Distribuição de lucros
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Acréscimo (decréscimo) em caixa
Saldo inicial de caixa
Saldo final de caixa

2018

2017

13.836
9.984

21.244
11.416

982
24.802

(393)
32.267

5.083
(83)
1.859
167
982
628
8.636

(71)
97
(397)
(220)

(1.769)
(632)
611
811
(1.719)
(2.698)
30.740

511
122
941
99
1.412
3.085
34.650

(1.271)
(20.115)
(1.514)
(22.900)

(186)
(19.200)
(1.771)
21.000
(157)

(30.394)
30.663
(6.000)
(7.001)
839
2.176
3.015

(31.909)
26.579
(29.000)
(34.330)
163
2.013
2.176

(111)
(702)

e adjudicação do procedimento licitatório e seus respectivos licitantes vencedores
conforme Processo 6020.2018/0003186-1 Concessão do Serviço de Transporte
Coletivo Público de Passageiros – Grupo Local de Articulação Regional e
Processo 6020.2018/0003185-3 Concessão do Serviço de Transporte Coletivo
Público de Passageiros – Grupo Estrutural , onde a Viação Gato Preto Ltda.,
operará como consorciada do Consórcio Bandeirante de Mobilidade Lote E1. 18.
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - As demonstrações Contábeis apresentam
de forma fiel todas as informações sobre Instrumentos Financeiros, sendo que:
Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a Empréstimos e
Financiamentos junto a bancos particulares. Os empréstimos e financiamentos
estão atrelados ás taxas prefixadas e são contratados em Curto e Longo Prazo.
Os principais riscos de mercado que podem afetar diretamente a Companhia são
as taxas de juros, riscos de liquidez e risco de crédito. Os instrumentos financeiros
apresentados pela Companhia em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro
de 2017 são basicamente Aplicações financeiras decorrentes de operações
em Renda Fixa que são atualizados por percentuais da variação do CDI. 19.
2018
2017 APROVAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As demonstrações
Provisão de férias
7.532
6.771 financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Sociedade e autorizadas para
Inss S/Férias
663
631 emissão em 30/04/2019.
556
538
Fgts S/Férias
DIRETORIA
8.751
7.940
João de Padua Lima Neto – Administrador | CPF: 954.943.328-53
Saldos acumulados provenientes da provisão analítica de férias de funcionários
e respectivos encargos sociais incidentes sobre os valores a serem pagos. 12.
Junior Aparecido do Santos – Contador | CT CRC: 1SP274912O3
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINAME
2018
2017
CONTÁBEIS
Curto Prazo
4.313 Ilmo Srs. Aos Administradores e Quotistas da VIAÇÃO GATO PRETO LTDA.
Banco Mercedes Benz
3.186
Banco Caio
2.563
3.179 Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis da VIAÇÃO GATO PRETO
Millenium
2.374 LTDA. que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018
Banco Scania
805
1.349 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
O-500U
1.191 líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
Volvo
476
879 correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
Banco Induscar
468 contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
Banco Santander
379
380 apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
BNDES-Banco Nac. Desenv. Econ. Soc.
- patrimonial e financeira da VIAÇÃO GATO PRETO LTDA. em 31 de dezembro
2.141
- de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
Banco Bradesco
9.550
14.133 exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
FINAME
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
Longo Prazo
Banco Mercedes Benz
1.896
4.349 conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
Millenium
4.345 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Banco Scania
1.792
2.779 Somos independentes em relação à Empresa de acordo com os princípios éticos
O-500U
992 relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
Banco Caio
1.800
676 profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com
Banco Santander - BNDES
379 as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
Volvo
326 que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
Banco Induscar
- nossa opinião. Responsabilidade da administração e da governança pelas
5.940
- demonstrações contábeis A administração é responsável pela elaboração
Banco Bradesco
11.428
13.846 e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com
20.978
27.979 as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
Financiamentos através de Finame, para aquisição de veículos para a Frota determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
Operacional, com taxa de juros total de 6% a.a. 13. PROVISÃO PARA contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
CONTINGÊNCIAS - Passivos contingentes são constituídos levando em conta fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração
a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando,
processos anteriores, complexidade e no posicionamento de tribunais, sempre divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
que a perda for avaliada como provável o que ocasionaria uma provável saída operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
de recurso para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a empresa ou
forem mensuráveis com suficiência segura. Os processos judiciais em andamento cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
nas instâncias administrativas e judiciais, perante diferentes tribunais nos quais a encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da empresa são
entidade é parte passiva estão assim demonstrados:
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das
Probabilidade de perdas
demonstrações contábeis Nossos objetivos são obter segurança razoável de
2018
2017
Área
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
Possíveis Prováveis Possíveis Prováveis
TRABALHISTAS
899
961
1.653
1.473 relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
CIVEIS
172
251
358
350 de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
1.071
1.212
2.011
1.823 segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
14. CAPITAL SOCIAL - O Capital Social em 31 de Dezembro de 2018,
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
representado por 45.000.000 de cotas, ao valor unitário de R$ 1,00, perfazendo
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
total de R$ 45.000.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional,
sendo: San Pietro participações Ltda., Cotas Integralizadas 22.500.000,00, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
Integralização em Reais R$ 22.500.000,00, percentual de 50,00%, total de R$ dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
22.500.000,00; TRP participações Ltda., Cotas Integralizadas 11.250.000,00, Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
Integralização em Reais R$ 22.250.000,00, percentual de 25,00%, total de R$ internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
11.250.000,00; e TPG participações Ltda., Cotas Integralizadas 11.250.000,00, /1?5/5>8: ;=:G>>5:9-7 -: 7:93: 0- -@05?:=5- 7W8 05>>: J 019?5G/-8:> 1
Integralização em Reais R$ 11.250.000,00, percentual de 25,00%, total de R$ avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
11.250.000,00. TOTAL Cotas Integralizadas 45.000.000,00, Integralização em independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
Reais R$ 45.000.000,00, percentual de 100,00%, total de R$ 45.000.000,00. A procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
destinação dada ao saldo de lucro líquido apurado pela Sociedade no exercício evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
social findo em 31/12/2018, no valor R$ 13.835.750,05, tendo sido efetivamente risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
pagos R$ 6.000.000,00, a título de Distribuição de Lucros, cujo montante final o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
de Lucros Retidos, já considerado o saldo anterior, em 31/12/2018 perfaz o 59?1=9:> /:97@5: 2-7>5G/-VU: :85>>U: :@ =1;=1>19?-V\1> 2-7>-> 59?19/5:9-5> J
montante final de R$ 15.757.604,99 nas quais encontra-se à disposição dos Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
sócios. 15. RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - As receitas do exercício foram planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
reconhecidas integralmente pelo Regime de Competência. Em Janeiro de 2013 a não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
empresa aderiu a Lei nº. 12.715/2012, que substituiu a contribuição previdenciária 59?1=9:>0-18;=1>-JA-75-8:>--01<@-VU:0->;:7Y?5/->/:9?R.15>@?575D-0->
patronal de 20% incidente sobre a folha de pagamento dos segurados e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
empregados e contribuintes individuais pelo percentual de 2% sobre a receita -08595>?=-VU: J :9/7@Y8:> >:.=1 - -01<@-VU: 0: @>: ;17- -08595>?=-VU:
bruta das empresas de Prestação de Serviços Transporte Rodoviário Coletivo da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
de Passageiros e também no mesmo ano, mais precisamente em Maio/2013, o de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
Governo publicou a MP 617/13, que reduziu a zero as alíquotas da Contribuição condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza
– Cofins incidentes sobre a Receita decorrente da Prestação de Serviços de relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação
Transporte Coletivos de Passageiros.
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
2018
2017
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
Receitas Operacionais
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a empresa a não
Prestação de Serviços Públicos
244.788
236.007
8-5>>18-9?1=18/:9?59@50-01:;1=-/5:9-7JA-75-8:>--;=1>19?-VU:31=-7
(-) Deduções da Receita Bruta
a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações
-4.917
-4.721
CPRB (INSS cf. Desoneração Folha)
-12
-2 e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações
Cofins s/ Outras Receitas (Sucatas)
Pis s/ Outras Receitas (Sucatas)
-3
0 e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
-93
-57 J :8@95/-8:9:> /:8 :> =1>;:9>RA15> ;17- 3:A1=9-9V- - =1>;15?: 19?=1
Cofins s/ Outras Receitas (Financeiros)
-15
-9 outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
Pis s/ Outras Receitas (Financeiros)
5.039
4.789 significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
239.748
231.218 controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
16. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - A distribuição de Lucros do Exercício,
foi realizada conforme resultado apurado e em conformidade com os limites
disponíveis e Legislação vigente. 17. EVENTOS SUBSEQUENTES - Conforme
informações que nos foram disponibilizadas, observa-se que em 05/04/2019 foi
publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, Estado de SP, a homologação

São Paulo, 30 de Abril de 2019.
Sandro Casagrande Sócio Contador CRC 1SP194140/O-9
BC Control Auditores Independentes S.S. CRC 2SP022159/O-0

CNI: reforma da Previdência
abrirá caminho para reduzir juros
O Banco Central (BC) só
poderá reduzir os juros básicos da economia após a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.
A avaliação é da Confederação
Nacional da Indústria (CNI),
que cobrou engajamento do
governo para mudanças na legislação que reduzam os gastos públicos.
Pela décima vez seguida, o
Banco Central (BC) manteve a
taxa Selic em 6,5% ao ano, no
menor nível da história. A pró-

xima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) está
marcada para o fim de julho.
“A decisão mostra a cautela do Banco Central em relação
à tramitação da reforma da Previdência e aos possíveis impactos sobre as variáveis econômicas, como o câmbio, o déficit nas contas públicas e o investimento”, informou a CNI
em comunicado.
Para a entidade, existe um
ambiente favorável à redução
dos juros porque a inflação

continua abaixo da meta e porque a economia segue com
crescimento baixo. “No plano
doméstico, diminuíram as pressões sobre os preços e a inflação continua abaixo da
meta, e as dificuldades de recuperação da atividade indicam que a economia crescerá
menos de 1% neste ano. Além
disso, o desemprego continua
alto, o que compromete o consumo das famílias”, ressaltou
a confederação.
De acordo com a CNI, no

cenário internacional, a
desaceleração da economia
mundial estimula o corte de juros em países emergentes,
como o Brasil, antes mesmo de
o Federal Reserve (Fed), Banco Central norte-americano,
voltar a cortar as taxas. “A
queda dos juros é fundamental para estimular os investimentos, o consumo e,
consequentemente, o crescimento econômico e a criação
de empregos”, conclui o comunicado. (Agencia Brasil)
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Moro: “Não tenho
apego ao cargo, se
houver
irregularidades,
eu saio”
Durou pouco mais de oito horas a reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado com a participação do Ministro da Justiça
e Segurança Pública, Sergio Moro, para falar sobre notícias publicadas
pelo site The Intercept, que revelaram supostas trocas de mensagens
atribuídas a Moro e a membros da força-tarefa da Lava Jato, na época
em que o ministro atuava como juiz da operação Lava Jato, em Curitiba.
Ao responder os questionamentos dos parlamentares, Moro disse várias vezes que não se recordava das mensagens e colocou em
dúvida a autenticidade delas. Ele disse ainda não ter apego ao cargo e
que se que houver qualquer irregularidade comprovada, ele deixará o
cargo.
“Estou absolutamente tranquilo quanto a isso, mas, se é esse o
problema, então o siteapresente tudo. Aí a sociedade vai poder ver, de
pronto, se houve alguma incorreção da minha parte. Eu não tenho
nenhum apego pelo cargo em si. [O site que] Apresente tudo. Vamos
submeter isso, então, ao escrutínio público. E, se houver ali irregularidade da minha parte, eu saio”, disse Moro.
Segundo o site The Intercept Brasil, as mensagens foram trocadas
entre 2015 e 2018 e obtidas a partir da invasão de aparelhos dos procuradores por hackers ainda não identificados. Ao falar da troca de mensagens, o ministro disse que as conversas entre juízes, promotores,
advogados e poiliciais são corriqueiras e que sempre atuou de forma
imparcial.
“No sistema brasileiro, o juiz atua já na fase de investigação, autorizando diligências requeridas pela polícia ou pelo Ministério Público.
Depois, [este mesmo juiz] atua na fase da ação penal, autorizando
novas diligências [requeridas] não só pela polícia ou pelo Ministério
Público, mas também pela defesa”, afirmou Moro
Mais de 40 senadores se inscreveram para interpelar o ministro.
Questionado sobre a possibilidade de, caso os arquivos de mensagens ainda estarem disponíveis, abrir acesso a eles, Moro disse que
teria de avaliar a possibilidade. Ele disse que saiu do aplicativo
Telegram no ano passado e acredita que elas já tenham sido apagadas.
“A informação que eu tenho é que uma vez saindo do Telegram ou
apagando as mensagens, elas são apagadas das nuvens [local de
armazenamento de dados remoto]. Ter-se-ia que ver isso. Não sou
especialista técnico. O Telegram não tem representação legal no Brasil”, disse.
Ministério
O ministro disse que aceitou o convite para ocupar um posto no
governo federal em novembro de 2018, com o propósito de consolidar
o trabalho que vinha sendo realizado pela força-tarefa da Lava Jato,
que apura casos de corrupção.
“Eu vi no convite para ser ministro da Justiça e Segurança Pública
uma oportunidade para consolidar estes avanços anticorrupção e
avançar no combate ao crime organizado e à criminalidade violenta.
Foi por isto que aceitei ser ministro e é isto que estou fazendo”, afirmou Moro, garantindo jamais ter atuado “em conluio” com os procuradores.
STF
Moro também falou sobre uma possível indicação a uma vaga no
Supremo Tribunal Federal (STF). Ele disse que as afirmações de que
haveria um acordo entre ele e o presidente Bolsonaro para que fosse
indicado a uma vaga no Supremo Tribunal são “fantasiosas”. Na comissão, o ministro disse que só conheceu Bolsonaro após o resultado
das eleições presidenciais de 2018 e que não havia imposto nenhuma
condição ou recebido convite do presidente a respeito de uma vaga
no STF.
“Todas as especulações de que eu teria sido convidado lá atrás
pelo presidente Jair Bolsonaro, que proferi a sentença pensando em
vaga no STF... Eu não conhecia o presidente Bolsonaro”, disse Moro.
“Essa história de vaga no Supremo é uma fantasia, o que me parece é
que ele [o presidente] se sente ou sentiu com uma espécie de compromisso, mas essa é uma questão que não existe. Não sei se ele vai
oferecer, se eu vou aceitar, isso é uma questão que não está posta”,
acrescentou.
Pacote anticrime
O ministro disse esperar que a polêmica em torno da divulgação
das notícias do The Intercept não atrapalhe o ritmo de análise do
pacote anticrime que o governo federal enviou ao Congresso Nacional.
“Precisamos trabalhar juntos, Poder Executivo e Congresso Nacional. Temos aqui este pacote anticrime, que tem medidas importantes
que podem ser aprimoradas e, eventualmente, alteradas, o que faz
parte do processo legislativo, mas espero que toda essa confusão
não impacte na discussão do projeto”, disse Moro
O ministro também defendeu a aprovação do projeto que prevê o
fim do foro privilegiado para diversas autoridades. Se aprovada, a
medida deve retirar a prerrogativa de foro para cerca de 55 mil autoridades no país. “Acho que ninguém é a favor de abuso de autoridade.
Eu não sou mais juiz, não sou mais afetado por esse projeto e posso
falar com tranquilidade disso. Meu apoio para esse projeto é 100%.
Sempre fui contra o foro, continuo sendo contra o foro privilegiado e
não faço questão”, disse. (Agencia Brasil)

OIT pede que
governo brasileiro
avalie impactos da
reforma trabalhista
A Comissão de Aplicação de
Normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) pediu
que o governo brasileiro avalie
a necessidade de mudanças na
Lei 13.467/2017, conhecida
como reforma trabalhista. A comissão analisava se a reforma
trabalhista feria a Convenção 98
da agência multilateral da Organização das Nações Unidas
(ONU), da qual o Brasil é signatário.
A conclusão, apresentada na
quarta-feira (19) na Conferência
Internacional do Trabalho, em
Genebra (Suíça), é que o governo brasileiro deve continuar
analisando os impactos da reforma e decidir se são necessárias adaptações. Isso deve ser
feito em conjunto com entidades de trabalhadores e empre-

gadores.
A comissão da OIT solicita ainda que o Brasil elabore um relatório, em cooperação com entidades
representativas de trabalhadores
e empregadores, para ser apresentado a um comitê de especialistas
dentro do ciclo regular de análise
do Brasil em relação à Convenção
98.
Uma denúncia apresentada à
OIT diz que as mudanças nas leis
trabalhistas contrariam a Convenção 98. A denúncia foi feita pela
Central Única dos Trabalhadores
(CUT), com o apoio de outras centrais sindicais, antes da aprovação da lei pelo Congresso Nacional. Segundo as entidades sindicais, as alterações, que entraram
em vigor em novembro de 2017,
foram aprovadas sem a devida
consulta aos trabalhadores.
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Comparex Brasil S.A.

CNPJ 19.315.146/0001-54 - NIRE 35300475747
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2018 E 2017 (Em Reais)
Balanços patrimoniais em 31 de março de 2019 e 2018 - (em Reais)
Demonstrações dos resultados
2019
2018 Passivo
2019
2018 Receitas operacionais
2019
2018
31.765.976,97 22.576.274,13 Circulante
23.956.879,76 19.674.175,55 Receita líquida de vendas e serviços
176.985.971,25 118.453.237,49
6.009.795,35
3.552.892,05 Fornecedores
20.079.625,39 16.537.435,43 Custos: (-) Custo das licenças
13.432.867,72 12.989.745,72 Tributos a recolher
1.784.101,31
672.832,89 vendidas e serviços prestados
(143.139.188,07) (98.669.451,85)
10.456.447,64
4.806.629,87 Obrigações com pessoal, provisões e
Lucro operacional bruto
33.846.783,18 19.783.785,64
1.842.421,35
908.744,71 encargos sociais
1.891.443,15
1.811.296,74 Receitas (despesas) operacionais
24.444,91
318.261,78 Outras contas a pagar
201.709,91
652.610,49 Despesas com vendas
(1.114.279,57)
(735.105,57)
4.680.601,46
4.733.951,40 Patrimônio líquido
12.489.698,67
7.636.049,98 Despesas gerais e administrativas
(20.189.635,00) (13.369.681,01)
Capital social
5.500.146,68
5.500.146,68 Depreciações e amortizações
(769.197,58)
(107.501,82)
76.756,85
74.031,34 Adiantamento para futuro aumento de capital 95.650,00
95.650,00 Despesas tributárias
(469.899,13)
(364.506,15)
3.297.840,00
3.297.840,00
5.595.796,68
5.595.796,68 Outras receitas (despesas)
1.125.169,79
1.362.080,06 Reserva legal
587.295,17
304.612,74 operacionais, líquidas
409.778,04
(248.233,41)
180.834,82
- Lucros acumulados
6.306.606,82
1.735.640,56 Lucro operacional antes do
36.446.578,43 27.310.225,53 Total do passivo e patrimônio liquído 36.446.578,43 27.310.225,53 resultado financeiro
11.713.549,94
4.958.757,68
Resultado financeiro
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Capital Social Adiantamento para futuro aumento de capital Reserva legal Lucros acumulados
Total Receitas (despesas) financeiras, líquidas (2.852.345,00) (1.185.537,35)
Saldos em 31/03/2017
5.500.146,68
95.650,00
170.829,05
1.555.771,92 7.322.397,64 Resultado antes do imposto de renda
8.861.204,94
3.773.220,33
Constituição de reserva legal
133.783,70
(133.783,70)
- e da contribuição social
Dividendos
(2.362.021,56) (2.362.021,56) ( - ) Imposto de renda e contribuição
(3.207.556,25) (1.097.546,43)
Lucro líquido do exercício
2.675.673,90 2.675.673,90 social correntes (nota 16)
5.653.648,69
2.675.673,90
Saldos em 31/12/2018
5.500.146,68
95.650,00
304.612,74
1.735.640,56 7.636.049,98 Lucro líquido do exercício
2019
2018
Constituição de reserva legal
282.682,43
(282.682,43)
- Demonstrações dos resultados abrangentes
5.653.648,69
2.675.673,90
Dividendos
(800.000,00) (800.000,00) Lucro líquido do exercício
Lucro líquido do exercício
5.653.648,69 5.653.648,69 Outros resultados abrangentes
5.653.648,69
2.675.673,90
Saldos em 31/12/2019
5.500.146,68
95.650,00
587.295,17
6.306.606,82 12.489.698,67 Resultado abrangente do exercício
Demonstrações dos fluxos de caixa
293.816,87 (198.227,43) Caixa líquido aplicado nas atividades
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019
2018 Outros créditos
(713.122,13) (1.159.611,21)
Depósitos em garantia
(2.725,51)
(35.931,34) de investimento
Lucro antes do imposto de renda e
1.279.265,42 4.494.025,46 Fluxo de caixa gerado pelas atividades
contribuição social
8.861.204,94 3.773.220,33 Fornecedores
Tributos a recolher
(2.096.287,83) (1.456.675,00) de financiamento
Ajuste para conciliar o resultado líquido
Distribuição de dividendos
(800.000,00) (2.362.021,56)
Obrigações com pessoal, provisões e
do exercício ao caixa oriundo das
encargos sociais
80.146,41
908.176,23 Caixa líquido aplicado nas atividades
atividades operacionais
(800.000,00) (2.362.021,56)
(450.900,58) (973.027,75) de financiamento
Depreciações e amortizações
769.197,58
107.501,82 Outras conta a pagar
Aumento líquido de caixa e equivalente
Variação cambial para contas do passivo
2.262.924,54 1.457.194,83 Caixa líquido gerado pelas atividades
2.456.903,30 (2.361.209,68)
operacionais
3.970.025,43 1.160.423,09 de caixa
Provisão para crédito de liquídação dúvidosa 43.552,15
300.039,37
Caixa e equivalente de caixa no início
Fluxo de caixa aplicado nas atividades
Variações dos ativos e passivos operacionais
do exercício
3.552.892,05 5.914.101,73
de investimento
Contas a receber
(486.674,15) (4.714.657,42)
(493.928,37) (1.159.611,21) Caixa e equivalente de caixa no final
Licenças a faturar
(5.649.817,77) (2.577.639,40) Aquisição de imobilizado
(219.193,76)
- do exercício
Tributos a recuperar
(933.676,64)
76.423,39 Aquisição de intangível
6.009.795,35 3.552.892,05
Diretoria
Plinio Vicente Ceccon - Diretor Financeiro - CPF: 162.552.938-40
Gilmar de Farias - Contador - CRC – 1SP160.484/O-0

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Licenças a faturar
Tributos a recuperar
Outros créditos
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos em garantia
Ágio na aquisição de investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo

São Paulo, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho de 2019
Cia. Comercial, Industrial e Administradora Prada
CNPJ nº 51.459.642/0001-94 - 35.3.0004857.1
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 23/04/2019.
Horário: 9h. Local: Av. Senador Queirós, 274, 3º andar, conjunto 31, São Paulo - SP. Presença: Acionistas em
número legal. Deliberações: a) Aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31/12/2018;
b) Não distribuição do lucro líquido do exercício, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas; c) A remuneração
mensal dos membros da Diretoria; d) Não foi eleito nem instalado o Conselho Fiscal. A Diretoria. Ata registrada
na JUCESP - 319.431/19-8, em 12/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Acesso Soluções de Pagamento S.A. - CNPJ/MF nº 13.140.088/0001-99 - NIRE nº 35300469844
Edital de Convocação para AGOE
Convocamos os acionistas para se reunirem em AGOE a serem realizadas dia 01/07/19, às 9h, na sede, em SP/SP, Avenida Rebouças, nº 1368
(parte), Pinheiros, para seguinte Ordem do Dia: a) em AGO: (i) apreciação do relatório anual da administração e tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2018, acompanhados do parecer
emitido pelos auditores independentes; (ii) destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2018; e (iii) remuneração anual dos
administradores para o exercício de 2019; e b) em AGE: (i) eleição do Conselho de Administração da Companhia; (ii) alteração dos Artigos 18 e
21 do Estatuto Social; e (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações feitas pela aprovação das matérias tratadas
na Ordem do Dia. Gustavo Heilberg, na forma do caput do Artigo 123, da Lei 6.404/76 e do §1º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.

Avante.com.vc Soluções e Participações S.A.

CNPJ 15.562.467/0001-00 - NIRE 35.300.451.520
Edital de Convocação - AGE
Ficam convocados os acionistas a se reunirem em AGE, a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 15/07/2019, 10h, na sede da Companhia, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) exame, discussão e aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (ii) destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018;
(iii) redução de parcela de capital não integralizado da Companhia no valor de R$ 1.000.067,14, mediante o cancelamento de 6.854 Ações
Preferenciais Classe B, nominativas e sem valor nominal, do acionista Alrpart Participações Eireli; e (iv) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da
Companhia; (v) Outras matérias de interesse da Companhia. São Paulo, 15/06/2019. Conselho de Administração.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 11ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização
da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão, a reunirem-se em Assembleia
Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 28 de junho de 2019, às 14:30 horas na sede da
Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Min. Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544051 para deliberar sobre as demonstrações contábeis do patrimônio separado que foram emitidas sem ressalvas, nos termos
da Instrução CVM nº 600 de 1º de agosto de 2018. Os Titulares dos CRA que se fizerem representar por procuração deverão
entregar o instrumento de mandato com poderes específicos com ao menos 24 horas de antecedência da referida assembleia.
Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRA deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua
representação para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br. São Paulo, 17 de junho de 2019. GAIA SECURITIZADORA S.A.

Latampart Concessões S.A.

SND Distribuição de Produtos de Informática S.A.

- CNPJ/MF nº 02.101.894/0001-31
Relatório da Administração
A SND é uma empresa 100% brasileira e uma das maiores distribuidoras de tecnologia, informática e games do Abertura de um CD em Santa Catarina para a presença regional com atendimento mais rápido e maior mix de
Brasil. No mercado há mais de 32 anos, atua com agilidade e competência para levar inovação ao setor. Essas produtos. Implementação SAC com o objetivo de atender prontamente as demandas dos clientes finais dos
qualidades a levaram ao patamar de atender, em média, 7.000 revendas por ano. Para tanto, a distribuidora mantém parceiros, fundamental para o sucesso junto aos parceiros. Início do projeto SND Datacenter, lançado oficialmente
um portfólio diversificado, com produtos fornecidos por renomados fabricantes mundiais, incluindo soluções em em março de 2019. A empresa obteve decisão favorável na sua ação de recuperação de créditos tributários do Pis
nuvem e serviços. Todas as suas linhas de produtos também estão disponíveis pelo e-commerce (www.snd.com. e Cofins, apurados e recolhidos com o ICMS nas suas bases de cálculo. Como destaque, a SND firmou em
br). Por meio dessa plataforma os parceiros conseguem acessar o Portal CSP para comercialização de produtos e novembro de 2018 contrato de captação de empréstimo de longo prazo diretamente com o BNDES. A captação no
serviços especializados, além de soluções em nuvem e suporte técnico com atendimento 24X7. A SND oferece valor de 36,5 milhões foi realizada através do programa BNDES Giro criado para incentivar o crescimento das
ainda um canal de conhecimento - a Universidade SND -, pela qual treina e capacita seus parceiros. Com sede em empresas, com amortização em cinco anos e com dois anos de carência. Esta captação demonstra a solidez da
Barueri, grande São Paulo, a SND tem filial de vendas no Rio de Janeiro, conta também com Centros de Distribuição empresa e um fortalecimento para continuar investindo em tecnologia e no seu crescimento. Cobertura Comercial:
localizados em Queimados (RJ), Itajaí (SC), Vargem Grande Paulista (SP) e Serra (ES), que atendem todo território Com clientes em todo o território nacional, a SND mantém uma estrutura de atendimento formada por equipe de
nacional. A SND integra um grupo econômico pertencentes as holdings GLOBAL5 e GP5.Este grupo econômico é vendas em campo, televendas ativas e vendas por comércio eletrônico. Já na área de Produtos, a distribuidora
composto pelas empresas SND, Future Store e Iniciativa Vertical. A SND é uma empresa com perfil B2B adotou um processo de divisão das linhas de produtos, representadas por gerentes de produtos específicos para
(transações comerciais entre SND e parceiros, inclusive pelo comércio eletrônico), com foco total na venda capilar cada área. Esse modelo de atuação tem permitido à SND transformar seu processo de vendas em uma experiência
para revendas de produtos de tecnologia e informática em todo o Brasil. A Future Store com perfil B2B (transações mais consultiva e completa para o cliente, refletindo na transparência do atendimento e na fidelização dos parceiros.
comerciais entre empresas via comércio eletrônico) possui foco na venda de serviços e soluções na Nuvem, que Já no pós-venda, a distribuidora estende seu atendimento com a área de suporte ao cliente, composta por
foram iniciados na empresa SND, e que serão transferidos para a Future Store em data futura. A Iniciativa Vertical profissionais especializados e focados na qualidade de entrega dos chamados. Merece destaque a área de suporte
Com perfil de varejista em venda online, inclusive se utilizando dos mecanismos automáticos de venda através no pré e pós-venda aos parceiros do Portal CSP. O atendimento é via telefone para as revendas que buscam
Market Places (comércio virtual através de varejos online já consolidados no mercado). Destaques de 2018 - informações sobre o funcionamento do modelo de negócio praticado pelo Portal CSP; e para as revendas já
Apesar da redução no lucro bruto de 1,5pp% sobre a Receita Liquida na comparação 2017 (15,0%) com 2018 parceiras, o atendimento está voltado às vendas consultivas e suporte técnico para os serviços na nuvem da Micro(13,5%), o EBITDA e Lucro Líquido voltam a atingir o patamar do exercício de 2016. A empresa foca em novos soft. Os canais ficam disponíveis aos clientes 24 horas por dia, sete dias da semana, com atendentes em português.
negócios e em novos formatos de venda que oferecem maior rentabilidade, com a continuidade do desenvolvimento Outro fator que contribui para uma cobertura comercial eficiente é o sistema logístico. Com os Centros de Disestratégico de áreas, como o Portal CSP, a área de Serviços Profissionais e a Universidade SND. Essas áreas tribuição localizados em pontos estratégicos, a distribuidora está apta a atuar com mais rapidez nos processos de
visam fortalecer o novo conceito da empresa no mercado de distribuição, no qual a ênfase está na entrega de entrega dos produtos. A localização dos CDs em pontos estratégicos do país foi um dos fatores que permitiu à SND
serviços agregados, na oferta de soluções completas e não somente na venda de produtos acabados, assim como reagir ao incêndio ocorrido no Espírito Santo quase que imediatamente e atender seus clientes da melhor maneira
na capacitação e educação do canal. Todas iniciativas fazendo parte do projeto de estar próxima aos parceiros para possível, na ocasião. Além disso, a entrega pode ser feita a partir do centro de distribuição que permite a melhor
atender o mercado SMB. Um fator negativo ocorrido no início do segundo trimestre, no mês de abril, foi o incêndio condição dos impostos na emissão de notas fiscais, respeitando os diferentes tributos praticados pelos estados do
que destruiu todo o estoque do Centro de Distribuição da SND situado no Espírito Santo. Apesar da gravidade do Brasil. Uma questão decisiva no processo de compra das revendas é a forma de pagamento. Então, para oferecer
incidente, houve uma rápida reação da empresa, que retomou suas operações logísticas três dias após o evento. facilidades a seus clientes, a empresa disponibiliza algumas opções de financiamento. Entre elas, estão: o
Como distribuidora oficial das Soluções em Nuvem da Microsoft, a SND está cada vez mais focada na entrega de Parcelamento Interno; cartão de crédito, o sistema de pagamento via cartão BNDES; Linhas de Financiamento
soluções para o mercado corporativo. O Portal CSP, desenvolvido para a comercialização destes produtos, está em Santander e IBM. Resultados obtidos: Receita Liquida: A SND encerra 2018 com uma receita liquida de R$ 381
constante atualização com o objetivo de disponibilizar a seus clientes recursos modernos e adequados aos milhões, uma redução de 9,4% em relação ao exercício de 2017. Ressaltamos como fatores prejudiciais a baixa
negócios em nuvem. Por meio de sua equipe especializada, os Serviços Profissionais oferecidos às revendas demanda do mercado, ao incêndio ocorrido na operação de Serra-ES em abril/18, à greve dos caminhoneiros que
integrantes do modelo CSP continuam uma prioridade para levar aos clientes um atendimento consultivo no atingiu todo o mercado nacional e a alta da taxa do dólar. Lucro Bruto: A queda da receita líquida, adicionada aos
desenvolvimento de projetos alinhadas às necessidades dos consumidores. No processo de capacitação dos fatores prejudiciais citados acima, e às baixas margens praticadas pelo mercado tiveram como consequência a
parceiros em produtos e serviços, a Universidade SND tem oferecido treinamentos regulares - de forma gratuita e redução no lucro bruto de 1,5pp% sobre a Receita Liquida na comparação 2017 (15,0%) com 2018 (13,5%).
online. O objetivo da Universidade SND é difundir e ampliar o conhecimento sobre os recursos tecnológicos, EBITDA: O EBITDA no entanto, retorna ao patamar do exercício de 2016. Justificamos o EBITDA expressivo em
gerando oportunidades de negócios e vendas recorrentes para os parceiros. Nesse exercício, a SND trabalhou de 2017 devido ao reconhecimento em 2017 dos créditos de imposto de renda pagos a maior. Entre diversos fatores
forma cada vez mais disruptiva, mantendo sua premissa de ser uma empresa inovadora na oferta de produtos e podemos destacar a recuperação de créditos dos impostos, o resultado na recuperação de sinistro e redução das
serviços ao mercado de tecnologia. Diante das adversidades, a empresa demonstrou ser resiliente ao olhar para despesas comerciais. Lucro Líquido: Refletindo o EBITDA, o Lucro Líquido se aproxima da casa dos R$ 2 milhões
suas opções internas para resolver problemas. Para o próximo período, o foco é manter as melhorias dos negócios como resultado dos esforços da empresa na sua transformação, agregando negócios com maior rentabilidade. O
e dos processos, observando e atuando junto às tendências de mercado, a fim de gerar negócios transformadores. resultado de 2017 foi observado na nota do EBITDA. Barueri, 03/06/2019. Jose Bublitz Machado - Presidente
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando incluído de outra forma)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Demonstração do Resultado
Balanço Patrimonial
2018 2017
2018 2017 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Ativo
2018 2017
1.696 28.653
380.613 420.140 Lucro líquido do exercício
Circulante
120.499 137.202 Receita Operacional Líquida
Caixa e equivalentes de caixa
9.194 6.693 Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (329.232) (357.131) Ajustes para reconciliar o lucro do período com
recursos provenientes das atividades operacionais:
51.381 63.009
Contas a receber de clientes
58.950 67.576 Lucro Bruto
• Impostos diferidos
34 (1.330)
Estoques
28.160 39.924 Receitas (Despesas) Operacionais
847
861
(38.403) (45.273) • Depreciação e amortização
Partes relacionadas
229
296 Comerciais
1.693 2.853
(16.654) (12.455) • Constituição e reversão de provisões
Impostos a recuperar
18.482 19.841 Administrativas
4.270 31.037
(12.863) 4.481
Sinistro a receber
3.427
- Resultado financeiro líquido
19.556 34.296 (Aumentos) diminuições nos ativos operacionais:
Outros créditos
2.057 2.872 Outras receitas (despesas) operacionais
8.626 (1.923)
(48.364) (18.951) • Contas a receber de clientes
Não Circulante
93.905 80.388
11.764 (9.451)
3.017 44.058 • Estoques
Impostos a recuperar
80.222 67.578 Lucro Antes do IRPJ e da Contribuição Social
67 (296)
(1.287) (16.735) • Partes relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
6.853 6.887 Imposto de IR e CSLL correntes
(11.285) (47.271)
(34) 1.330 • Impostos a recuperar
Depósitos judiciais e cauções
6.830 5.923 Imposto de IR e CSLL diferidos
(3.427)
(1.321) (15.405) • Sinistro a receber
Imobilizado
2.504 1.789
815
65
1.696 28.653 • Outros créditos
Intangível
1.788 2.141 Lucro Líquido
1.272 21.490 Aumentos (diminuições) nos passivos operacionais: 6.560 (58.876)
4.292 3.930 Lucros atribuíveis aos acionistas: Controladores
10.205 5.523
424 7.163 • Fornecedores
Total do Ativo
218.696 221.520 Não controladores
1.485
(36)
1.696 28.653 • Obrigações sociais
Passivo
2018 2017
(5.290) 4.856
R$ 0,18 R$ 3,12 • Obrigações fiscais
Circulante
108.804 126.038 Lucro líquido por ação
• Imposto de renda e contribuição social corrente
790
Fornecedores
64.242 54.037
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
• Outras contas a pagar, adiantamento clientes e comissões (220) 3.307
Empréstimos e financiamentos
28.523 47.882
Capital Reserva Reserva
6.970 13.650
Debêntures
- 2.946
Social Legal de Lucros Total
Comissões a pagar
3.941 4.801 Saldos em 31/12/2016
14.206
752
8.424 23.382 Recursos líquidos provenientes das
atividades operacionais
17.800 (14.189)
Obrigações sociais
3.554 2.069 Lucro do exercício
28.653 28.653
Obrigações fiscais
1.523 3.984 Constituição de reserva legal
- 1.433
(1.433)
- Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(1.209) (981)
Imposto de renda e contribuição social
790
- Dividendos propostos
(8.005) (8.005) • Adições ao ativo imobilizado
- (496)
Adiantamento de clientes
1.836 1.574 Saldos em 31/12/2017
14.206 2.185
27.639 44.030 • Adições ao ativo intangível
(907) (700)
Provisões diversas
314
932 Lucro do exercício
1.696 1.696 • Depósitos judiciais e cauções
Dividendos propostos
2.695 6.805 Constituição de reserva legal
85
(85)
- Recursos líquidos utilizados nas atividades
(2.116) (2.177)
Outras contas a pagar
1.386 1.008 Dividendos propostos
(401) (401) de investimentos
53.971 62.066
Não Circulante
64.567 51.452 Saldos em 31/12/2018
14.206 2.270
28.849 45.325 • Captação de empréstimos
• Amortizações empréstimos
(52.023) (35.932)
Empréstimos e financiamentos
15.764 11.418
Demonstração do Valor Adicionado
(5.149) (7.745)
Empréstimos e financiamentos - BNDES
11.812
- Receitas
2018 2017 • Juros pagos dos empréstimos
(5.471) 3.050
Debêntures
17.000 19.525 Vendas de produtos e serviços
436.245 486.107 • Debêntures
(4.511) (2.189)
Obrigações fiscais
2.482 5.311 Perdas com cobrança
(6.216) (10.114) • Dividendos
Provisões diversas
17.384 15.077 Outras receitas operacionais líquidas
19.556 43.586 Recursos líquidos provenientes das
atividades
de
financiamentos
(13.183)
19.250
Provisão para contingências
125
121
449.585 519.579
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
2.501 2.884
Patrimônio Líquido
45.325 44.030 Insumos adquiridos de terceiros
6.693 3.809
Capital
14.206 14.206 Mercadorias adquiridas
(245.733) (331.257) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
9.194 6.693
Reserva legal
2.270 2.185 Custo Distribuição Softwares
(79.930) (67.017) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
2.501 2.884
Reservas de lucros
28.849 27.639 Outros custos
(35.143) (44.864) Aumento no caixa e equivalentes de caixa
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
218.696 221.520
(360.806) (443.138) de Renda a restituir e Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços Relatório dos Auditores Independentes
Valor adicionado bruto
88.779 76.441 ICMS, que apesar de serem créditos legítimos, a realização está diretamensobre as Demonstrações Financeiras
Depreciação e amortização
(847) (861) te vinculada ao andamento processual e aproveitamento das oportunidades
Aos Diretores e Acionistas da SND Distribuição de Produtos de Informá- Valor adicionado liquido gerado
87.932 75.580 tributárias existentes. Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado:
tica S/A. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financei- Receitas financeiras
4.166 23.248 Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referenras da SND Distribuição de Produtos de Informática S.A. (“Empresa”), que Valor adicionado a distribuir
92.098 98.828 tes ao exercício findo em 31/12/2018, preparadas sob a responsabilidade
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas de- Empregados
13.958 14.273 da Administração da Empresa. Essas demonstrações foram submetidas aos
monstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos Tributos
58.717 37.523 mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes Alugueis
698
696 opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em Juros e despesas bancárias
17.010 16.695 relevantes, em relação às Demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo Base Ganhos e perdas nas operações de hedge
(732) 1.659 Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras
para opinião com ressalva, as demonstrações financeiras acima referidas Variação cambial
751
(671) e o relatório do auditor: A administração da Empresa é responsável por
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição Lucros retidos
1.696 28.653 essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
patrimonial e financeira da SND Distribuição de Produtos de Informática S.A. Valor adicionado distribuído
92.098 98.828 Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório
em 31/12/2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audipara o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado- responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na toria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
tadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Empresa, e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconopinião com ressalva: A Empresa não reconheceu a atualização monetá- de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética sistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento
ria pela taxa Selic do ganho (R$ 15.787 Mil - nota 7.b) referente ao processo Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS no montante Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorde R$ 4.044 mil líquidos dos efeitos tributários, consequentemente, o patri- éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audito- ção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar
mônio líquido e lucro do exercício teriam sido acrescidos no mesmo mon- ria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião, exceto esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. As notas explicativas
tante. Destacado na instrução procedente, uma vez reconhecido o direito à pelos efeitos do assunto descrito nos parágrafos acima. Ênfase -Impostos são parte integrante das demonstrações financeiras, e estão disponíveis na
exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o ganho a recuperar: Conforme descrito na nota 7, a SND Distribuição de Produtos integra em nossa website: www.snd.com.br. Partnership Auditores Indedeveria ser corrigido pela taxa Selic, desde a data do pagamento indevido, de Informática S.A. possui registrado no ativo não circulante os valores de pendentes S/S RC 2SP023408/O-2, Julio Luiz Baffini - Contador - CRC
de acordo com o princípio da competência. Nossa auditoria foi conduzida R$ 57.837 Mil e R$ 7.188 Mil que referem-se respectivamente ao Imposto 1SP162773/O-2.
Edson Geraldo Fruchi - Diretor Financeiro
Adauto Pereira da Silva Jr. - Contador CRC 1SP 226.467/O-5
José Bublitz Machado - Presidente
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, e estão disponíveis na integralidade em nossa website: www.snd.com.br

CNPJ nº 08.951.361/0001-25
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Balanço Patrimonial - Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Adiantamentos a funcionários
Ativo não circulante
Transações com partes relacionadas
Investimentos

2018
2017
Não auditado
3.164
161
1.918
161
1.246
38.205.594 36.798.408
4.003.980
4.610.534
34.201.614 32.187.874

Total do Ativo

38.208.758

Balanço Patrimonial - Passivo

Circulante
Obrigações trabalhistas
Passivo não circulante
Transações com partes relacionadas
Patrimônio líquido dos controladores
Capital social
Reserva de lucros
36.798.569 Total do Passivo e Patrimônio Líquido

Demonstração do Resultado do Exercício
2018
2017
Não auditado
(–) Despesas com pessoal
(11.280)
(–) Despesas comerciais
(20.903)
(–) Despesas administrativas
(451)
(4.974)
(+/-) Despesas e receitas financeiras
(270.351)
(544)
(+/-) Encargos sobre mútuos
(2.731.806)
(+/-) Resultado líquido - Equivalência patrimonial 2.013.740 3.993.571
Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido
Descrição
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Resultado líquido do exercício
Aumento de capital
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Resultado líquido do exercício
Adiantamento para futuro aumento de capital
Aumento de capital
Saldos em 31 de dezembro de 2017

Capital
Social
13.061.000
5.507.345
18.568.345
7.000.000
25.568.345

Balanços patrimoniais
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Despesas antecipadas
Impostos a recuperar
Partes relacionadas
Outros créditos
Não circulante
Despesas antecipadas
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido / Circulante
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Partes relacionadas
Outras obrigações
Não circulante
Provisão para demandas judiciais
Provisão perda com investimento
Patrimônio líquido
Capital social
Lucro acumulado
Lucro do exercício
Total do passivo e patrimônio líquido
Demonstrações do resultado abrangente
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Total do resultado abrangente do exercício

2018
2017
29.866 63.716
1.621 4.125
2.990 7.890
559
60
5.140 6.102
19.538 44.706
18
833
340.517 284.813
2.740 2.961
330.086 265.345
5.479 13.734
2.212 2.773
370.383 348.529
27.607 55.691
2.639
5.675
3.732
4.811
1.081
285
18.086 34.215
2.069 10.705
11.739 13.213
11.739 10.727
2.486
331.037 279.625
326.125 284.875
- (15.362)
4.912 10.112
370.383 348.529
2018 2017
4.912 10.112
4.912 10.112

2018
2017
Não auditado
1.240
1.240
4.607.537
4.607.537
38.207.518 32.191.032
25.559.578 18.568.345
12.647.940 13.622.688
38.208.758 36.798.569

(+/-) Outras receitas e despesas
(=) Resultado antes das provisões tributárias
(=) Resultado líquido do exercício
+ Depreciação
(+/-) Resultado Financeiro
EBITDA

2018
2017
Não auditado
46.303
(974.748) 3.988.053
(974.748) 3.988.053
4.974
270.351
544
(704.397) 3.993.571

Total do Adiantamento para Total do Patrimônio líquido
Reserva Patrimônio
futuro aumento e Adiantamento para futuro
de Lucros
líquido
de capital
aumento de capital
9.634.635 22.695.635
5.435.000
28.130.635
3.988.053
3.988.053
3.988.053
5.507.345
(5.435.000)
72.345
13.622.688 32.191.032
32.191.032
(974.748)
(974.748)
(974.748)
1.318.618
1.318.618
7.000.000
(1.318.618)
5.681.382
12.647.940 38.216.284
38.216.284

Demonstração dos Fluxos de Caixa
2018
2017
Das atividades operacionais
Não auditado
Lucro líquido do exercício
(974.748) 3.988.053
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas - atividades operacionais:
Equivalência patrimonial
(2.013.740) (3.993.571)
Depreciações e amortizações
4.974
Adiantamentos a funcionários
(1.246)
Obrigações trabalhistas e tributárias
1.240
(2.988.494)
(544)
Caixa proveniente das operações
Caixa líquido proveniente das (aplicado
(2.988.494)
(544)
nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aporte de capital
7.000.000
5.507.345
Caixa líquido aplicado nas atividades
7.000.000
5.507.345
de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aporte de capital
- (5.435.000)
(4.009.749)
(72.845)
Transações com partes relacionadas
Caixa líquido proveniente das (aplicado
(4.009.749) (5.507.845)
nas) atividades de financiamentos
Aumento (Redução) líquido de caixa
1.757
(1.044)
e equivalente de caixa
Caixa e equivalentes: No início do exercício
161
1.206
1.918
161
No fim do exercício
Aumento (Redução) líquido de caixa
(1.757)
(1.044)
e equivalente de caixa
Vanda Maria Rodrigues de Souza - Administradora - CPF 087.017.868-73
Felipe Gomes dos Santos - Contador - CT CRC: 292.650/O-6
As notas explicativas completas encontram-se à
disposição na sede da empresa.

JCDecaux do Brasil Ltda.

Diretoria
Ana Celia Biondi - Diretora Administrativa
Arnaud Bert - Diretor Financeiro
Contador
André de Lima Catarina - CRC 1SP 226.087/O-6

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº. 1015177-19.2016.8.26.0004. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a).
Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) JANUÁRIO FIGUEIREDO GOMES
DOS SANTOS, Brasileiro, CPF 076.394.898-57, RG
125237248, que lhe foi proposta uma ação Monitória
por parte de Sociedade Unificada Paulista de
Educação e Comunicação Supero – Ec Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 29.063,94 (outubro/
2016), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2012.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que em 15 dias, a fluir os 30 dias supra, pague o débito
(isento de custas processuais), acrescido de
honorários advocatícios de 5% do valor do débito (artigo
701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de
constitui-se o mandado inicial em mandado executivo.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao
feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei.NADA MAIS.São Paulo, aos
06 de junho de 2019.
19 e 20.06

CNPJ nº 02.688.435/0001-04
Demonstrações Financeiras - 2018 e 2017
2018 2017 Intangível - Baixa
219
14.693 48.346
Provisão para perda de investimentos (BP)
(2.486) (15.509)
45.753 47.905
Provisão
para
demandas
judiciais
1.012 10.686
(11.556) (73.595)
(111)
151
48.890 22.656 Provisão para perda de devedores duvidosos
Resultado de equivalência patrimonial (DRE)
16.254 (33.010)
29.578 (13.796)
(21.022) (28.006) Total Fluxo de caixa das atividades operacionais
5.011 3.238
(1.096) (1.091) Variação nos ativos e passivos: Contas a receber
(6.268) (9.350) Despesas antecipadas
(278) 3.376
(4.263) (4.010) Fornecedores
(3.036)
(561)
(1.249) (1.365) Partes relacionadas líquida
6.774
(16.254) 20.859 Salários e encargos sociais
(1.079) (3.249)
(1.417) (1.865) Tributos a recuperar
962 (1.932)
8.484 11.227
Tributos a recolher
796
(805)
5.805 9.055
Outros créditos
815 1.355
593 2.388
(8.636) 6.217
(1.486) (1.331) Outras obrigações
30.907 (6.157)
(893) 1.057 Caixa gerado pelas atividades operacionais
4.912 10.112 Fluxo de caixa das atividades de investimento
3
4.912 10.112 Dividendos recebidos
Imobilizado - Aquisições
(648) (4.447)
Demonstrações das mutações Capital Lucros/prejuízos
(533)
(546)
do patrimônio líquido
social
acumulados
Total Intangível - Aquisições
(85.907) (120.691)
Saldos em 31/12/2016
63.000
(15.362) 47.638 Investimento em controlada e coligadas (BP)
31.941 (16.681)
Lucro líquido do exercício
10.112 10.112 Mútuo com parte relacionada
846
Aumento de capital social
221.875
- 221.875 Juros sobre operações mútuo com partes relacionadas
(54.301) (142.362)
284.875
(5.250) 279.625 Caixa geral pelas atividades investimento
Saldos em 31/12/2017
Lucro líquido do exercício
10.162 10.162 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital social
41.250
- 41.250 Aumento de capital
41.250 121.875
326.125
4.912 331.037 Distribuição de lucros
Saldos em 31/12/2018
10.162
Juros pagos por empréstimo
70
Demonstrações dos fluxos de caixa
2018
2017 Operações de mútuo obtidos com empresas do grupo (30.162) 30.338
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(360)
Lucro líquido do exercício
4.912 10.112 Pagamentos de empréstimo
20.890
152.283
Caixa
gerado
pelas
atividades
de
financiamento
Ajustes que não afetam caixa e equivalentes de caixa:
(2.504) 3.764
Imobilizado - Depreciação
478 5.083 Aumento no caixa e equivalentes de caixa
4.125
361
Imobilizado - Baixa
9.279 6.898 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1.621 4.125
Imobilizado - Provisão para perda de ativo imobilizado (854)
817 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Intangível - Amortização
1.094
757 Aumento (redução) caixa e equivalentes de caixa (2.504) 3.764

Demonstração do resultado do exercício
Receita líquida com locação do espaço publicitário
Receita líquida com prestação de serviços
(-) Custo de locação do espaço publicitário
Lucro (prejuízo) bruto
Receitas/despesas operacionais
Despesas com pessoal
Despesas com aluguéis
Serviços de terceiros
Despesas gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Equivalência patrimonial
Impostos e tributos
Outras receitas e despesas não operacionais
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL
Lucro líquido do exercício

CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ/MF nº 20.080.672/0001-61 - NIRE 35.300.464.613
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária - Em 25/10/2018, às 11h, na sede social. Mesa: Presidente
- Silvia Helena Saraiva Gomes; Secretário - Marcelo Nabih Sallum. Convocação: dispensada. Presença:
Acionistas representando a totalidade do capital social. Deliberações: aprovadas: I- (a) O Balanço Patrimonial,
as Demonstrações Contábeis e as contas dos administradores, relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2017; I-(b) A Sociedade apurou prejuízo líquido, no exercício social findo em 31/12/2017, no total de
R$ 14.143.473,95, cujo saldo restou alocado na conta “Prejuízos Acumulados”, que somado ao saldo de prejuízo
anterior, totaliza o montante de R$ 32.041.211,28; (II) Foram ratificadas, por unanimidade e sem ressalvas, as
constituições das reservas de capital, previstas nas Atas de AGE de 05/05/2014 e 08/05/2014, sendo que,
foram efetivados aportes num montante total de R$ 3.781.192,66, a título de integralizações de capital, e de
R$ 10.618.907,31, a título de integralização da reserva de capital proveniente do ágio na emissão de ações,
totalizando as reservas da sociedade o valor de R$ 97.634.332,75; (III) Ratificada a destinação dada ao resultado
líquido apurado pela sociedade no exercício social findo em 31/12/2016, da seguinte forma: a) A Sociedade
apurou prejuízo líquido, no exercício social findo em 31/12/2016, importe total de R$ 9.537.530, cujo saldo
restou alocado na conta “Prejuízos acumulados”, que somado ao saldo de prejuízo anterior, totalizou o montante
de R$ 17.897.737,19; b) as constituições das reservas de capital, previstas nas Atas de AGE, realizadas em
05/05/2014 e 08/05/2014, foram efetivados aportes num montante total de R$ 4.752.716,13, a título de
integralizações de capital, e de R$ 13.347.283,87, a título de integralização da reserva de capital proveniente
do ágio na emissão de ações, totalizando as reservas da sociedade o valor de R$ 87.015.425,44; e (IV) Ratificada
a exoneração da auditoria independente Tríade Auditores Independentes, bem como a escolha da Grant Thornton
Auditoria e Consultoria Ltda. São Paulo, 25/10/2018. Silvia Helena Saraiva Gomes - Presidente. Marcelo
Nabih Sallum - Secretário. JUCESP - 137.281/19-5 em 08/03/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Quase 71 milhões de pessoas foram
forçadas a deixar seus lares em 2018
Em 2018, quase 71 milhões de
pessoas em todo o mundo foram
forçadas a deixar seus lares, abandonando as cidades e até mesmo
os países em que viviam para escapar das consequências de guerras, perseguições ou conflitos violentos. A estimativa é do Alto
Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados (Acnur), agência da ONU. O relatório mostra
que, em média, a cada dia do ano
passado, 37 mil pessoas migraram, fugindo da violência e da intolerância.
Produzido anualmente pelo
Acnur, a nova edição do relatório
anual Tendências Globais aponta que, no ano passado, 70,8 milhões de pessoas tiveram que se
deslocar, nacional ou internacionalmente, por força de perseguições, conflitos ou violência. Em
números absolutos, é o maior volume de deslocamentos forçados
em quase 70 anos de existência
da agência. São 2,3 milhões de
indivíduos a mais que o registrado em 2017, quando, segundo o
Acnur, cerca de 68,5 milhões de
pessoas fugiram de diferentes tipos de conflitos. Em 2016, já havia contabilizado cerca de 65,6
milhões de vítimas dos deslocamentos forçados. O novo relatório foi divulgado na quarta-feira(19), véspera do Dia Mundial do
Refugiado.
Segundo a Convenção das

Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, de julho
de 1951, o refúgio pode ser solicitado por indivíduos que, temendo ser perseguidos por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões
políticas, deixam os países onde
nasceram ou viviam para viver
em outra nação e que receiam
regressar.
Em 2018, o número de refugiados chegou a 25,9 milhões de
pessoas em todo o mundo. Foram 500 mil pessoas a mais que
o estimado em 2017 e cerca de
3,4 milhões além do calculado
em 2016, quando o Acnur indicou a existência de 22,5 milhões
de refugiados. Além disso, em
2018, metade dos refugiados era
criança, muitas delas inclusive
viajando separadas de suas famílias ou desacompanhadas. Só
em Uganda, a agência da ONU
afirma ter recebido informações
da existência de 2,8 mil crianças
refugiadas que, com 5 anos de
idade ou menos, foram separadas das famílias.
Os dados do ano passado
apontam também que mais de
dois terços dos 25,9 milhões de
refugiados globais provêm de
cinco países: Síria (6,7 milhões),
Afeganistão (2,7 milhões), Sudão do Sul (2,3 milhões), Myanmar (1,1 milhão) e Somália (900
mil). Do total, apenas 16% fo-

ram acolhidos em países desenvolvidos, enquanto os países
menos desenvolvidos receberam ao menos um terço dos refugiados. Em média, quatro em
cada cinco refugiados viviam em
países vizinhos aos seus.
Outras 41,3 milhões de pessoas tiveram que se deslocar
dentro de seus próprios países.
Além destes dois grupos (refugiados e deslocados internos),
o Acnur contabiliza o total de
pessoas que solicitaram refúgio
após deixar seus países de origem, passando a receber proteção internacional enquanto esperam que seus pedidos sejam
analisados e respondidos. Até
o final de 2018, havia 3,5 milhões
de solicitantes de refúgio espalhados por diversas nações.
O Acnur afirma que, em 20
anos, o total de deslocados em
todo o mundo dobrou e já corresponde à população de países como Tailândia e Turquia –
o equivalente a cerca de um terço da população total do Brasil.
E, ainda assim, é uma “estimativa conservadora”, já que reflete
apenas parcialmente a crise na
Venezuela, onde cerca de 4 milhões de cidadãos já deixaram o
país desde 2015, transformando
a situação venezuelana em uma
das “maiores crises de deslocamento forçados no mundo”.
Em breve, o documento de-

verá estar disponível, na íntegra, na página do Acnur.
Brasil
Segundo dados do Ministério da Justiça, o país recebeu,
em 2017, 33.866 pedidos de refúgio, sendo 17.865 de cidadãos
venezuelanos e 2.373 de cubanos. Em seguida vieram os haitianos (2.362), angolanos
(2.036), chineses (1.462), senegaleses (1.221), sírios (823), nigerianos (549) e outras nacionalidades. O total registrado em
2017 superou em mais de três
vezes o de 2016, quando foram
apresentadas 10.308 solicitações de reconhecimento da condição de refugiados. Entre 2011
e dezembro de 2017, o Brasil recebeu 126.102 pedidos. Os dados de 2018 devem ser divulgados em breve.
Ainda em 2017, o Comitê
Nacional para os Refugiados
(Conare) reconheceu a condição
de refugiado de 587 pessoas –
dentre os quais houve 156 pedidos de extensão dos efeitos da
condição de refúgio. Foram atendidas as solicitações de 310 sírios (o que representou 53% do
total); 106 congoleses; 50 palestinos; 24 paquistaneses; 16 egípcios; oito iraquianos e de pessoas de várias outras nacionalidades.
De acordo com o Conare, a
maioria dos imigrantes que bus-

caram refúgio no Brasil em 2017
é do sexo masculino (71%) e
pertence às faixas etárias de 30
a 59 anos (44%) ou de 18 a 29
anos (33%). E a exemplo do relatório do Acnur, também os últimos dados divulgados pelo Conare apontam para a dimensão
da crise migratória venezuelana.
Enquanto, em 2010, apenas qua-

tro venezuelanos solicitaram refúgio às autoridades brasileiras,
em 2013 o total de pedidos salta
para 43. A partir daí, a quantidade
de pessoas que tentaram regularizar a condição de refúgio passou a aumentar exponencialmente: 201 em 2014; 822 em 2015;
3.375 em 2016 e 17.865 em 2017.
(Agencia Brasil)
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

BRE Ponte I Empreendimentos e Participações S.A.

(anteriormente denominada BRPR XIV Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.)
CNPJ nº 09.230.654/0001-86
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais, exceto lucro por ação)
Balanços patrimoniais
Demonstrações do resultado Notas 31/12/2015
31/12/2014
Balanços patrimoniais
Notas 31/12/2015
31/12/2014
Notas 31/12/2015
31/12/2014
(não auditado)
(não auditado)
Ativo
(não auditado) Passivo
12
8.810
9.263
1.836
221 Receita líquida:
7.476
5.635 Circulante
Circulante
Contas a pagar
3
34 Despesas e receitas operacionais:
Caixa e equivalentes de caixa
6
5.500
3.605 Tributos a pagar
13
(45)
(1.070)
9
480
187 Gerais e administrativas
Contas a receber
8
1.099
1.133 Adiantamento de clientes
13
(271)
–
8
1.353
– Outras despesas operacionais
1.004
26.030 Resultado com valor justo das
Tributos a recuperar
877
895 Não circulante
(2.145)
7 (24.912)
8
1.004
919 propriedades para investimento
Despesas antecipadas
–
2 Deposito caução
6.048
Tributos diferidos
10
–
25.111 Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro (16.418)
Não circulante
14
Patrimônio líquido
11 120.053
82.310
Propriedade para investimento
102.926 Capital social
7 115.417
14
(31)
(622)
61.909
7.651 Despesas financeiras
Total do ativo não circulante
115.417
102.926 Reservas de lucros
877
280
58.144
74.659 Receitas financeiras
5.706
122.893
108.561 Lucro (prejuízo) antes das provisões tributárias (15.572)
122.893
108.561 Total do passivo e do patrimônio líquido
Total do ativo
5.057
(2.058)
Imposto de renda e contribuição social
10
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Reserva de lucros
(10.515)
3.648
Prejuízo (prejuízo) líquido do exercício
Capital social Retenção de lucros Prejuízo/lucros acumulados
Total Prejuízo (prejuízo) básico e diluído por ação
(0,20)
1,14
Saldos em 31 de dezembro de 2013 (não auditado)
31.631
71.012
– 102.642
31/12/2014
Cisão parcial
(23.980)
–
– (23.980) Demonstrações do resultado abrangente 31/12/2015
(não auditado)
Prejuízo/lucro do exercício
–
–
3.648 3.648
(10.515)
3.648
Constituição de reserva de retenção de lucros
–
3.649
(3.648)
– Lucro (prejuízo) líquido do exercício
–
–
Dividendos
–
(2)
–
(2) Outros resultados abrangentes
(10.515)
3.648
Saldos em 31 de dezembro de 2014 (não auditado)
7.651
74.659
– 82.310 Total de resultados abrangentes do exercício
Aumento de capital (Nota 11.a)
54.258
–
– 54.258 incorporado aos seus ativos. A parcela cindida da BRE Ponte e contribuída
Prejuízo do exercício
–
–
(10.515) (10.515) na BRE Ponte I, ao seu valor contábil, está demonstrado a seguir, não tendo
Absorção de prejuízo com reserva de lucros (Nota 11)
–
(10.515)
10.515
– sido apurado nenhum ganho ou perda na transação e/ou efeito no patrimôDividendos (Nota 11)
–
(6.000)
– (6.000) nio líquido da Companhia, porém, os valores anteriormente contabilizados
61.909
58.144
– 120.053 ao custo de formação/aquisição, foram substituídos pelos valores a mercado
Saldos em 31 de dezembro de 2015
ria) que foram promulgadas na data do balanço. Imposto diferido relaciona- na data da aquisição pela BRE Ponte, atualizados até 31/12/2015, eliminanNotas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto: A BRPR XIV Empreendimentos Imobiliários e Participações do a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido também é do com isso os tributos diferidos anteriormente registrados:
Ltda., empresa pertencente ao Grupo BR Properties, foi vendida em reconhecido no patrimônio líquido, e não na demonstração do resultado. Composição do ativo
Valor justo na data da incorporação
10/12/2015 para a empresa BRE Ponte Participações S.A. (BRE Ponte). Por Itens de imposto diferido são reconhecidos de acordo com a transação que líquido contribuído
7.476
ocasião dessa transação, houve alteração da sua razão social e objeto so- originou o imposto diferido, no resultado do período ou diretamente no patri- Ativo circulante (*)
115.417
cial, passando para BRE Ponte I Empreendimentos e Participações S.A. mônio líquido. Impostos diferidos ativos e passivos serão apresentados líqui- Ativo não circulante*
(1.836)
(a “Companhia” ou “BRE Ponte I”), transformou o tipo societário da socieda- dos se existe um direito legal ou contratual para compensar o ativo fiscal Passivo circulante
(1.004)
Passivo
não
circulante
(*)
de de uma sociedade limitada para uma sociedade por ações de capital fe- contra o passivo fiscal e os impostos diferidos são relacionados à mesma
120.053
chado. A Companhia está domiciliada no Brasil à Avenida Brigadeiro Faria entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. 2.7. Provisão Ativo líquido
Lima, 2277, sala 1201, Jardim Paulistano, CEP: 01452-000. Segue abaixo o para redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: A Adminis- (*) Passivo não circulante, representado anteriormente, de forma significatinovo objeto social que a Companhia passou a ter: (a) desenvolvimento e tração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo va, pelos tributos diferidos sobre mais-valia da propriedade para investimeninvestimento em empreendimentos imobiliários e construção de imóveis; (b) de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas ou opera- to e da linearização da receita de aluguel a receber, os quais passaram a
comercialização por venda, arrendamento de imóveis próprios, compra e cionais, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. não ser mais reconhecidos face ao ajuste dos valores contábeis e fiscais
venda de imóveis sejam eles terrenos, frações ideais de terrenos, escritó- Sendo tais evidências identificadas e caso o valor contábil líquido exceda o para o valor de custo de aquisição. 6. Caixa e equivalentes de caixa:
31/12/2015
31/12/2014
rios, armazéns, lojas de varejo, edifícios construídos no regime de built-to- valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o Os saldos estão representados por:
(não auditado)
-buit); (c) participação em sociedades, associações, fundos de investimen- valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo
1.633
927
tos imobiliário ou fundos de investimentos em participações; e (d) locação e ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o Caixa e bancos
3.867
2.678
sublocação de bens próprios, desde que não seja mediante operação de maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor Aplicações financeiras (a)
5.500
3.605
leasing. Maiores detalhes sobre a transação de venda e compra da Compa- em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao
nhia poderá ser vista na Nota 5 dessas demonstrações financeiras. 2. Apre- seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que (a) As aplicações financeiras da Companhia estão representadas substansentação das demonstrações financeiras: 2.1. Base de preparação das reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a cialmente por Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) e operações
demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elabora- unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre compromissadas lastreadas em CDBs de emissão de instituições financeidas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em ras de primeira linha, sendo resgatáveis em prazo inferior a 90 dias da data
pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), que incluem os princípios bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por das respectivas operações. A Companhia tem políticas de investimentos fiprevistos na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orien- despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda nanceiros que determinam que os investimentos se concentrem em valores
tações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen- firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da mobiliários de baixo risco e aplicações em instituições financeiras de primeitos Contábeis (CPC) e deliberados pelo Conselho Federal de Contabilidade transação mais recente com ativos semelhantes. 2.8. Instrumentos finan- ra linha, remunerada a 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
(CFC). A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e inter- ceiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente: Reconheci- 7. Propriedades para investimento:
Saldo
Saldo
pretações emitidas pelo (CPC) e demais órgãos reguladores que estavam mento inicial e mensuração: Os instrumentos financeiros da Companhia são
31/12/2014 Adição Incorporação Valor justo 31/12/2015
em vigor em 31/12/2015. As demonstrações financeiras são apresentadas representados, principalmente por: caixa e equivalentes de caixa, contas a
(não auditado)
em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. As demonstrações receber e contas a pagar. Os instrumentos são reconhecidos inicialmente
financeiras foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação pelo seu valor justo acrescido dos custos diretamente atribuíveis à sua aqui- Propriedade para
(14.003)
24.912 115.417
utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na sição ou emissão, exceto os instrumentos financeiros classificados na cate- investimento 102.926 1.582
preparação das demonstrações financeiras foram apoiadas em fatores obje- goria de instrumentos avaliados ao valor justo por meio do resultado, para os i) Informações sobre as propriedades para investimento: Em 31/12/2015,
tivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determi- quais os custos são registrados no resultado do exercício. Mensuração sub- data da cisão mencionada na Nota 5, a Companhia contratou empresa esnação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. sequente: A mensuração dos ativos e passivos financeiros depende da sua pecializada para emitir laudo sobre o valor justo dos imóveis cindidos na
Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem as esti- classificação, que pode ser da seguinte forma (método utilizado pela Com- BRE Ponte e que foram contribuídos em cada companhia adquirida. O valor
mativas do valor justo das propriedades para investimento, a análise do risco panhia): Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado: Ativos finan- justo dos imóveis foi calculado considerando as metodologias mencionadas
de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim ceiros a valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros manti- na Nota 2.5, prevalecendo o valor determinado por meio do Fluxo de Caixa
como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões. dos para negociação e ativos financeiros designados no reconhecimento Descontado (DCF), sendo calculado o valor presente com uma taxa de desA liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar inicial a valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros são classifica- conto seguindo o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model). Taxas de
em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstra- dos como mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de desconto para precificação das propriedades: os fluxos de caixa das proções financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo venda no curto prazo. A Companhia avaliou seus ativos financeiros a valor priedades foram descontados através da utilização de taxas de mercado,
de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo me- justo por meio do resultado, pois pretende negociá-los em um curto espaço variando de acordo com características específicas das propriedades com
nos trimestralmente. A diretoria da Companhia autorizou a conclusão das de tempo. Quando a Companhia não estiver em condições de negociar es- base em dados observados no mercado. As taxas utilizadas no desconto
demonstrações financeiras em 17/10/2016, considerando os eventos subse- ses ativos financeiros em decorrência de mercados inativos, e a intenção da dos fluxos oscilaram entre 8,78% a 12,78% a.a. Ressalta-se que o valor
quentes ocorridos até essa data, que tiveram efeito sobre essas demonstra- Administração em vendê-los no futuro próximo sofrer mudanças significati- justo em 31/12/2015, não apresenta variação significativa quando comparações financeiras. 2.2. Resultado: Os resultados são registrados pelo regime vas, a Companhia pode optar em reclassificar esses ativos financeiros em do com o valor justo apurado na data de aquisição dos ativos líquido pela
de competência. A receita de arrendamento de propriedade para investi- determinadas circunstâncias. A reclassificação para empréstimos e contas a BRE Ponte, conforme mencionado na Nota 1. O modelo de fluxo de caixa
mento é reconhecida no resultado pelo método linear pelo prazo do arrenda- receber, disponíveis para venda ou mantidos até o vencimento, depende da descontado foi estimado com base nos fluxos de caixa individuais de cada
mento. Incentivos de arrendamento concedidos contratualmente são reco- natureza do ativo. Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado: imóvel, sendo considerado o valor atual do aluguel até o final do contrato e
nhecidos como parte integral da receita total de aluguéis, pelo período do Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem passivos o valor do aluguel de mercado atual projetado até o final do período que a
arrendamento. As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre financeiros para negociação e passivos financeiros designados no reconhe- Companhia estima manter a propriedade em seu portfólio. Após isso, está
aplicações financeiras e sobre variações monetárias sobre os contratos de cimento a valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros são classi- descontado do fluxo o orçamento de custos a incorrer - Capex, para os
locações, os quais são reconhecidos integralmente no resultado, através do ficados como mantidos para negociação quando forem adquiridos com o imóveis que estão em construção. As taxas de desconto utilizadas no cálcumétodo dos juros efetivos. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e objetivo de venda no curto prazo. Essa categoria inclui instrumentos finan- lo do fluxo de caixa (DCF) para os imóveis construídos e em construção foram:
equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e in- ceiros derivativos contratados pela Companhia que não satisfazem os crité31/12/2015
31/12/2014
vestimentos. Para que um investimento de curto prazo seja qualificado como rios de contabilização de hedge definidos pelo CPC 38 (IAS 39). Derivativos,
(não auditado)
equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante incluídos os derivativos embutidos que não são relacionados ao contrato Crescimento de longo
De acordo com
De acordo com
conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de principal e que devem ser separados, também são classificados como man- prazo em taxas
a condição
a condição
valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente tidos para negociação, a menos que sejam designados como instrumentos reais de aluguel (%)
específica do imóvel específica do imóvel
de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três de hedge efetivos. Ganhos e perdas de passivos para negociação são reco- Taxa de desconto
8,78% a.a. - 12,78% a.a. 9,0% a.a. - 14,0% a.a.
meses ou menos, a contar da data da aquisição. Em sua maioria, são clas- nhecidos na demonstração do resultado. 2.9. Outros ativos e passivos: Cap Rate
7,78% a.a. - 11,78% a.a. 8,0% a.a. - 10,0% a.a.
sificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de resulta- Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que Refere-se aos valores a receber sobre os contratos de locação, os quais são
do”. 2.4. Contas a receber e adiantamento de clientes: As contas a rece- seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia apropriados de acordo com a vigência dos contratos, linearmente. 8. Contas
ber são decorrentes das locações dos imóveis, os quais são registrados de e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é a receber e adiantamento de clientes: O saldo a receber refere-se sobre
acordo com o critério contábil apresentado na Nota Explicativa n° 2.2. Quan- reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obri- os contratos de locação, os quais são apropriados de acordo com a vigência
do o valor recebido é maior que o valor reconhecido como receita pelo mé- gação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo dos contratos.
31/12/2015
31/12/2014
todo linear, a diferença é registrada como um passivo, à rubrica “Adianta- provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
(não auditado)
mento de clientes”. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das varia- Contas a receber de cliente (a)
1.099
1.133
constituída em montante considerado suficiente pela Administração para ções monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo Adiantamento de clientes (b)
1.353
–
cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber, considerando como base as melhores estimativas do risco envolvido. 3. Julgamentos, (a) O prazo médio dos contratos de locação é de 60 meses. Alguns contratos
o seguinte critério: análise individual dos devedores, independentemente do estimativas e premissas contábeis significativas: Julgamentos: A prepa- de locação possuem período de carência que varia entre um e cinco meses.
período de vencimento. As despesas com a constituição da provisão para ração das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Adminis- Para fins de reconhecimento da receita de locação, a Sociedade considera
créditos de liquidação duvidosa são registradas na rubrica “Outras despesas tração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os va- o valor total previsto nos contratos distribuído linearmente por todo período
operacionais” na demonstração do resultado, quando aplicável. 2.5. Pro- lores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as de locação, independentemente do fluxo financeiro dos contratos. Os valopriedade para investimento: Propriedades para investimento são inicial- divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações fi- res dos arrendamentos são acrescidos da variação acumulada do Índice
mente mensuradas ao custo de formação ou aquisição, incluindo custos da nanceiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas Geral de Preços de Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas
transação. Após o reconhecimento inicial, propriedades para investimento poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor (IGP-M/FGV) e possui a seguinte composição:
são apresentadas ao valor justo, que reflete as condições de mercado na contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. No processo de
Período de locação
Reajuste
data do balanço. O ajuste a valor justo é apurado considerando o valor justo aplicação das políticas contábeis da Companhia, a Administração fez os
Início Término Vencimento
Mês/ano
do imóvel, menos o custo atribuído do imóvel (custo histórico líquido do imó- seguintes julgamentos que têm efeito mais significativo sobre os valores reoutuvel mais o valor líquido da reavaliação prévia mantida), sendo que nos casos conhecidos nas demonstrações financeiras. Estimativas e premissas: As Banco Bradesco
01/10/08 30/09/18 Mensal Dia 5 bro/16 IGP-M
em que é identificada uma variação positiva ou negativa (ganho ou perda) principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras
setemno valor justo das propriedades para investimento, o ajuste é reconhecido e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, Banco Citibank S.A. 15/09/11 15/09/16 Mensal Dia 5 bro/16 IGP-M
integralmente no resultado do exercício. Propriedades para investimento envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor conjunho/
são baixadas quando vendidas ou quando deixam de ser permanentemente tábil dos ativos e passivos no próximo período financeiro, são discutidas a Prosoft Tecnologia S.A.01/06/15 01/06/20 Mensal Dia 5
16 IGP-M
utilizadas e não se espera nenhum benefício econômico futuro da sua ven- seguir: Valor justo das propriedades para investimento: A Companhia aprejunho/
da. A diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do senta suas propriedades para investimento a valor justo, sendo as mudan- Prosoft Tecnologia S.A.01/06/15 01/06/20 Mensal Dia 5
16 IGP-M
ativo é reconhecida na demonstração do resultado no período da baixa. Me- ças no valor justo reconhecidas na demonstração do resultado. Para o exer- TI Brasil Indústria
agostodologias para mensuração do valor justo das propriedades para investi- cício findo em 31/12/2015, a Companhia utilizou uma empresa especializada e Comércio Ltda.
08/09/14 07/09/19 Mensal Dia 5 to/16 IGP-M
mento: Para a mensuração do valor justo das propriedades, a Companhia de avaliação, externa e independente, tendo apropriada qualificação profisfevecontrata empresa especializada que, usualmente, considerara as seguintes sional reconhecida e experiência recente na região e no tipo de propriedade Amoenergy do
reiro/
metodologias: • Comparativos diretos de dados de mercado: por este méto- que está sendo avaliada. As principais premissas adotadas para determinar Brasil Ltda.
15/02/14 15/02/16 Mensal Dia 5
16 IGP-M
do, o valor de mercado aplicável a um imóvel é definido com base em evi- o valor justo da propriedade para investimento são detalhadas na Nota 7. Golden Química
junho/
dências de mercado comparáveis, ou seja, imóveis semelhantes em oferta Impostos: Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos do Brasil Ltda.
06/06/12 06/06/17 Mensal Dia 5
16 IGP-M
ou transacionados recentemente. Essas evidências de mercado foram ho- tributários complexos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros.
nomogeneizadas por meio de ponderação de fatores, de forma a subsidiar a Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios internacionais, bem Rockwell Collins
vemdefinição de uma faixa de valor. Na falta de elementos comparáveis, adota- como a natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contra- do Brasil
01/11/14 01/11/19 Mensal Dia 5 bro/16 IGP-M
ram-se também os demais métodos para a definição do valor. • Método da tuais existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotaouturenda/capitalização direta: por essa metodologia, pressupõe-se a expectati- das, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros Panalpina Ltda.
01/11/12 01/11/15* Mensal Dia 10 bro/16 IGP-M
va de retorno, ou rentabilidade esperada (yield), por um investidor em um na receita e despesa de impostos já registrada. A Companhia constitui prooutudeterminado imóvel, ou seja, baseia-se no retorno pontual proporcionado visões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de Panalpina Ltda.
01/12/12 01/12/15* Mensal Dia 10 bro/16 IGP-M
sobre o investimento efetuado. Toma-se como parâmetro a receita potencial auditorias por parte das autoridades fiscais. O valor dessas provisões banoanual do imóvel, sobre a qual é aplicada taxas de atratividade (capitalização) seia-se em vários fatores, como interpretações divergentes dos regulamen- Recominte Indústria
vemcoerentes com o mercado, refletindo o risco do investimento, e que resulta tos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. e Com. de PE
01/11/15 31/10/18 Mensal Dia 5 bro/16 IGP-M
no valor disponível para a sua aquisição. • Método da renda/fluxo de caixa Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de SSA - Soluções
setemdescontado: por essa metodologia foi projetada a receita de aluguel atual, assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da em Sistemas Auto 25/09/14 25/09/19 Mensal Dia 5 bro/16 IGP-M
com base no desempenho atual e histórico, por um período de 10 anos, Companhia. Imposto diferido ativo é reconhecido para todos os prejuízos Zeta Log Logística
julho/
considerando taxas de crescimento apropriadas e os eventos de contrato fiscais não utilizados na extensão em que seja provável que haja lucro tribu- e Transporte
28/07/14 28/07/19 Mensal Dia 5
16 IGP-M
(reajustes, revisões e renovações), ocorrendo na menor periodicidade defi- tável disponível para permitir a utilização dos referidos prejuízos. Julgamennonida pela legislação incidente sobre os contratos de locação. Para os casos to significativo da Administração é requerido para determinar o valor do im- Ericsson Telecomunivemem que o aluguel atual é superior ou inferior ao de mercado, foram conside- posto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável cações S/A
18/02/13 18/02/20 Mensal Dia 5 bro/16 IGP-M
radas as revisões a mercado, nas datas de revisionais de cada contrato. e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejajunho/
Além disso, no caso de haver cobrança de aluguel percentual, as projeções mento fiscal futuras. Valor justo dos instrumentos financeiros: Quando o va- Sigma Electronics
14/06/10 13/06/15* Mensal Dia 5
16 IGP-M
consideram a maior entre as receitas auferidas. Para refletir a perpetuidade lor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimojulho/
das operações, ao final do 10º ano, foi capitalizada a receita, sendo que o nial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando Sigma Electronics
04/07/11 13/06/15* Mensal Dia 5
16 IGP-M
fluxo de receitas e o valor da perpetuidade são então trazidos a valor pre- técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os Login Transportes
abril/
sente com taxas de desconto adequadas à percepção de risco do mercado, dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, de Cargas Ltda.
22/03/13 21/03/18 Mensal Dia 5
16 IGP-M
levando em conta o risco/desempenho provável de cada cenário. Para efei- quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível ISS Servsystem
julho/
tos de análise, consideramos a continuidade dos contratos vigentes, haven- de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui do Brasil Ltda.
23/07/15 23/07/20 Mensal Dia 5
16 IGP-M
do sua renovação automática e foram desconsideradas perdas de receita considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liqui- Login Transportes
abril/
por inadimplência. As premissas utilizadas para a mensuração do valor justo dez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses de Cargas Ltda.
14/05/13 14/05/15* Mensal Dia 5
16 IGP-M
estão descritas detalhadamente na Nota 7. 2.6. Tributos: Imposto sobre re- fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financei- Login Transportes
junho/
ceitas de aluguel e serviços prestados: As receitas de aluguel das proprie- ros. 4. Novas normas e interpretações ainda não adotadas: A Compa- de Cargas Ltda.
15/06/14 15/06/19 Mensal Dia 7
16 IGP-M
dades para investimento e dos serviços prestados estão sujeitas aos se- nhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpreta- (*) Os contratos relacionados encontram-se encerrados na data-base de
guintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: ção ou alteração que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em 31/12/2015, no entanto existem saldos pendentes de liquidação e que comImpostos e contribuições - Sigla - Alíquotas: Programa de Integração vigor. A natureza e a vigência de cada uma das novas normas e alterações põem o saldo contas a receber. (b) O saldo de aditamento de clientes refere-se
Social - PIS - 1,65%; Contribuição Social para o Financiamento da Seguri- são descritas a seguir:
ao recebimento antecipado do aluguel do locatário Ericsson TelecomuniDescrição
Vigência cações S/A. (c) O saldo é composto por depósitos de caução conforme
dade Social - COFINS - 7,60%. Esses encargos são apresentados como Pronunciamento
Refere-se à primeira fase do projeto de
Exercícios estipulado no contrato. 9. Tributos a pagar: Representam as obrigações
deduções das receitas de aluguel, conforme demonstrado na Nota 12. Imsubstituição da IAS 39 - Instrumentos anuais inicia- tributárias correntes sobre as receitas de locação, conforme demonstramos
posto de renda e contribuição social - correntes: Ativos e passivos tributários IFRS 9 Financeiros: Reconhecimento e dos a partir de a seguir: Descrição
correntes são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para Instrumentos
31/12/2015
31/12/2014
Mensuração. 1º/01/2018.
as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas Financeiros
(não auditado)
Convergência do IASB (“International
para calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou substancialCOFINS a recolher
157
66
Exercícios PIS a recolher
Accounting Standards Board”) e FASB
mente em vigor na data do balanço. Imposto de renda e contribuição social IFRS 15 33
14
(“Financial Accounting Standards Board”) anuais inicia- Imposto de renda a recolher
correntes relativos a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido Receitas de
209
74
sobre o reconhecimento de receita em dos a partir de Contribuição social a recolher
são reconhecidos no patrimônio líquido. A Administração periodicamente Contratos
79
33
com Clientes
transações de contratos com clientes. 1º/01/2018. INSS retido na fonte a recolher
avalia a posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal re2
–
Exercícios Total
quer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. Impostos di480
187
Refere-se à definição e à orientação do anuais inicia- 10. Imposto de renda e contribuição social: Em 31/12/2015, o saldo de
feridos: Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do IFRS 16 contrato de arrendamento previsto na dos a partir de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social era de R$1.583 sobre
balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Arrendamento
IAS17. 1º/01/2019. o qual não houve reconhecimento de tributos diferidos.
Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tri- Mercantil
butárias temporárias, exceto: • Quando o imposto diferido passivo surge do A Administração da Companhia aguarda a edição do correspondente nor31/12/2015
31/12/2014
reconhecimento inicial de ágio ou de um ativo ou passivo em uma transação mativo no Brasil, incluindo para os demais normativos acima referidos, pelo
(não auditado)
que não for uma combinação de negócios e, na data da transação, não CPC para análise dos possíveis impactos em suas demonstrações financei- Lucro (prejuízo) antes do IR e CS
(15.572)
5.706
afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal. Impostos diferidos ativos ras. 5. Reestruturação: Conforme mencionado na Nota 1, a BRE Ponte I, IR e CS às alíquotas nominais (34%)
5.295
(1.940)
são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos anteriormente pertencente ao Grupo BR Properties, foi adquirida pela BRE Exclusões/(adições) permanentes, líquidas
e perdas tributárias não utilizados, na extensão em que seja provável que o Ponte, empresa do Grupo Blackstone, em 10/12/2015, pelo montante de Utilização de prejuízos fiscais de anos anteriores
624
760
lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutí- R$134.519. Em função de tratar-se de uma companhia composta de um Diferenças temporárias e permanentes
(862)
385
veis possam ser realizadas, exceto: • Quando o imposto diferido ativo rela- conjunto de ativos e passivos, mas representado, basicamente, pela pro- Despesa com IR e CS
(5.057)
(795)
cionado com a diferença temporária dedutível é gerado no reconhecimento priedade para investimento e de um contrato de locação desse próprio ativo, IR e CS diferidos
6.491
(1.263)
inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é uma combinação de a transação foi classificada como uma aquisição de ativos, à luz do CPC27 IR e CS correntes
(1.434)
(795)
negócios e, na data da transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou - Ativo Imobilizado, sendo registrado ao valor de custo de aquisição, não Total
(5.057)
(2.058)
prejuízo fiscal; e • Sobre as diferenças temporárias dedutíveis associadas sendo apurado ágio ou deságio. O conjunto de ativos e passivos adquiridos O saldo líquido de imposto de renda e contribuição social diferido passivo em
com investimentos em controladas, impostos diferidos ativos são reconheci- ao valor justo, na data da aquisição, está demonstrado abaixo:
31/12/2015 e 2014, está assim demonstrado: 31/12/2015
31/12/2014
dos somente na extensão em que for provável que as diferenças temporá- Composição do ativo
(não auditado)
Valor justo na data da aquisição Ajuste a valor justo das propriedades para investimento –
rias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro tributável esteja disponível líquido adquirido
(18.271)
8.112 Outros
para que as diferenças temporárias possam ser utilizadas. O valor contábil Ativo circulante
–
(7.586)
155.356 IR diferido passivo
dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do balanço e baixado Ativo não circulante
–
(25.857)
(3.775) Prejuízos fiscais e bases negativas de CS
na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão dis- Passivo circulante
–
746
(25.174) IR diferido ativo
poníveis para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a Passivo não circulante (*)
–
746
134.519
ser utilizado. Impostos diferidos ativos baixados são revisados a cada data Ativo líquido
–
(25.111)
do balanço e são reconhecidos na extensão em que se torna provável que (*) Representado significativamente pelos tributos diferidos sobre mais-valia Em função do processo de reestruturação mencionado na Nota 5, em
lucros tributáveis futuros permitirão que os ativos tributários diferidos sejam da propriedade para investimento. Em 31/12/2015, a BRE Ponte efetuou 31/12/2015, a Companhia não possuía diferenças temporárias em relação
recuperados. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa uma reestruturação e cindiu determinados ativos adquiridos, dentre eles a aos seus livros fiscais, não havendo tributos diferidos a serem constituídos
de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será rea- parcela de conjunto de ativos e passivos adquiridos referentes à BRE Ponte
Marcelo Fedak - Diretor
lizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributá- I, e contribuiu o ativo líquido na própria Companhia adquirida, o qual foi
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas e Administradores da BRE Ponte I Empreendimentos e independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos cias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
Participações S.A. (anteriormente denominada BRPR XIV Empreendimen- auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação
tos Imobiliários e Participações Ltda.) - São Paulo - SP. Examinamos as opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estidemonstrações financeiras da BRE Ponte I Empreendimentos e Participa- auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais mativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apreções S.A. (anteriormente denominada BRPR XIV Empreendimentos Imobili- de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas sentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditaários e Participações Ltda.) (“Companhia”), que compreendem o balanço pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
patrimonial em 31/12/2015 e as demonstrações do resultado, do resultado de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão li- fundamentar nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para vres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedi- financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aso exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas mentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BRE Ponte I
contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da Administra- divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimen- Empreendimentos e Participações S.A. (anteriormente denominada BRPR
ção sobre as demonstrações financeiras: A Administração da Compa- tos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação XIV Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.) em 31/12/2015, o
nhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas de- dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepen- desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no dentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e pelos auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e ade- aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000). Outros assuncontroles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela- quada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para tos: Em 29/04/2016, emitimos relatório de auditoria contendo abstenção de
boração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstân- opinião sobre as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das

Demonstrações dos fluxos de caixa

31/12/2015

Atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(10.515)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
líquido gerado pelas atividades operacionais
Valor justo de propriedades para investimento 24.912
Imposto de renda diferido
(6.491)
Juros de financiamento
–
PCLD
–
7.906

31/12/2014
(não auditado)
3.648
2.145
1.262
621
–
7.676

Variações nos ativos e passivos
Aumento (redução) no ativo:
Tributos a recuperar
18
(196)
Contas a receber
(65)
(243)
Despesas antecipadas
2
6
Aumento (redução) de passivo:
Adiantamentos de clientes
1.353
(126)
Contas a pagar
(30)
(66)
293
111
Tributos a pagar
7.162
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 9.477
Atividades de investimento:
(1.582)
(813)
Aquisição de propriedade para investimentos
Caixa líquido usado nas atividades de investimento(1.582)
(813)
Atividades de financiamento:
Pagamento de dividendos
(6.000)
(2.000)
–
(3.152)
Pagamento de empréstimos
Caixa líquido usado nas atividades
de financiamentos
(6.000)
(5.152)
1.197
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.895
Saldo de caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
3.605
2.408
5.500
3.605
No final do exercício
1.197
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.895
nessa data. Em 31/12/2014, o imposto de renda e a contribuição social
diferidos ativos haviam sido registrados para refletir os efeitos fiscais futuros
atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos
e seu respectivo valor contábil. As estimativas de recuperação dos créditos
tributários foram baseadas no prejuízo fiscal levando em consideração diversas premissas financeiras e de negócios consideradas no encerramento
daquele exercício. Consequentemente, essas estimativas estão sujeitas a
não se concretizarem no futuro tendo em vista as incertezas inerentes a
essas previsões. Os tributos diferidos passivos são oriundos dos ajustes
entre os reconhecimentos e critérios contábeis diferentes entre a contabilidade fiscal e a societária. Esse saldo está representado pela diferença temporária tributável, e a obrigação de pagar o tributo incidente sobre o lucro em
períodos futuros é um passivo fiscal diferido. A realização desse passivo
decorrerá da alienação desse ativo, com isso, a diferença temporária tributável reverterá e a entidade terá lucro tributável. Os ajustes que ocasionam o
registro contábil de tributos diferido passivo referem-se substancialmente ao
valor justo dos imóveis. 11. Patrimônio líquido: a) Capital social: Até
31/12/2014, o capital social era de R$7.651 (não auditado), representado
por 7.650.713, quotas com valor nominal de R$0,01 (um centavo) cada. Em
19/05/2015, a Companhia aprovou mediante aprovação da Assembleia Geral Extraordinária, a capitalização de um aporte no valor de R$54.258. Em
31/12/2015, o capital social subscrito e integralizado é de R$61.909, dividido
em 61.909.462 ações ordinárias, com valor nominal de R$1,00 cada. b) Reservas de lucros: i) Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, em conformidade com o artigo 193 da
Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. ii) Reserva de retenção
de lucros: Foi constituída com base em saldos de lucros acumulados e serão destinadas conforme deliberação a ser dada em Assembleia Geral. Em
2015 face ao prejuízo houve a absorção de prejuízo com a reserva de lucros.
c) Dividendos: De acordo com o Estatuto Social da Companhia, é garantido
aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 1% do lucro líquido anual
ajustado, nos termos da legislação societária. A Companhia propôs dividendos adicionais de R$6.000 sobre a reserva de lucros a serem aprovados em
Assembleia Geral. d) Lucro (prejuízo) por ação:31/12/2015
31/12/2014
(não auditado)
Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas
controladores da Companhia
(10.515)
3.648
Quantidade média ponderada de ações
ordinárias emitidas
51.591.219
3.187.797
(0,20)
1,14
Lucro (prejuízo) básico por ação - reais
A Companhia não possui dívida conversível em ações com opção de compra de ações outorgadas, por isso não calcula o lucro por ação diluído.
31/12/2015
31/12/2014
12. Receita líquida:
(não auditado)
Receita
9.753
10.189
Tributos sobre receita
(943)
(926)
8.810
9.263
Receita líquida
13. Despesas gerais e administrativas: 31/12/2015
31/12/2014
(não auditado)
Serviços prestados por terceiros
(17)
(17)
Publicações legais e outras
(1)
(18)
Impostos e taxas
(1)
(133)
(26)
(900)
Outras despesas administrativas
(45)
(1.070)
Total
Por disposição estatutária, a Companhia não contratou e não contratará funcionários, sendo todos os serviços necessários prestados pelos seus
administradores ou por empresas especializadas terceirizadas. 14. Resultado financeiro, líquido: Os saldos estão representados por:
31/12/2015
31/12/2014
(não auditado)
Despesas financeiras
(31)
(622)
Juros sobre financiamento
(31)
(622)
Total
Receitas financeiras
Rendimento sobre aplicações financeiras
877
227
Outras receitas financeiras
–
53
877
280
Total
846
(342)
Resultado financeiro
15. Instrumentos financeiros: A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades
ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis. A administração desses
riscos é realizada por meio de definição de estratégias conservadoras, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A Companhia restringe sua exposição a riscos de crédito associados a bancos e a aplicações financeiras
efetuando seus investimentos em instituições financeiras de primeira linha e
em títulos de curto prazo. O risco de crédito é minimizado, pois os contratos
de aluguel foram celebrados com clientes de primeira linha. (i) Risco de
crédito - considerado como a possibilidade de a Companhia incorrer em
perdas resultantes de problemas financeiros com os arrendatários, que os
levem a não honrar os compromissos assumidos com a Companhia. Para
minimizar esse risco, a Companhia celebra instrumentos de arrendamentos
com empresas de grande porte, além de serem submetidos à rigorosa análise qualitativa, abrangendo, entre outros quesitos, a análise histórica da
pontualidade na solvência das obrigações e a relação entre saldos devedores e garantias a eles relacionadas. Adicionalmente, quando aplicável, os
instrumentos de arrendamento estão garantidos por possibilidade de alienação do imóvel arrendado. (ii) Risco de liquidez - considerado pela capacidade de a Companhia gerenciar os prazos de recebimento dos seus ativos em
relação aos pagamentos derivados das obrigações assumidas. Esse risco é
eliminado pela compatibilidade de prazos e fluxos de amortização entre títulos emitidos e lastros adquiridos. a) Análise da sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos: Os instrumentos financeiros da Companhia são
representados por caixa e equivalentes de caixa e estão registrados pelo
valor de custo, acrescidos de rendimentos ou encargos incorridos, os quais
até 31/12/2015 se aproximam dos valores de mercado. Os principais riscos
atrelados às operações da Companhia estão ligados à variação da CDI para
aplicações financeiras. As tabelas a seguir demonstram a análise de sensibilidade preparada pela Administração da Companhia e o efeito das operações em aberto em 31/12/2015: Análise de sensibilidade - resumido:
Queda Queda Cenário Aumento Aumento
de 50% de 25% provável de 25% de 50%
Indexador
CDI
6,62% 9,93% 13,24% 16,55% 19,86%
IGP-M
5,27% 7,90% 10,54% 13,18% 15,81%
Ativos e
passivos 31/dezem25%
50%
bro/15 50% 25% Provável
líquidos
CDI
3.867 256 384
512
640
768
IGP-M
1.099
58
87
116
145
174
4.966 314 471
628
785
942
Total
31/12/2015 CDI IGP-M Indexador
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e bancos
1.633
–
–
1.633
Aplicações financeiras
3.867 3.867
–
–
1.099
– 1.099
–
Contas a receber
6.599 3.867 1.099
1.633
Total dos ativos com riscos financeiros
b) Mensuração do valor justo: A Companhia divulga seus ativos e passivos
financeiros a valor justo, com base nos pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor justo, os quais se referem a conceitos de avaliação
e requerimentos de divulgações sobre o valor justo. Especificamente quanto
à divulgação, a Companhia aplica os requerimentos de hierarquização, que
envolve os seguintes aspectos: • Definição do valor justo é a quantia pela
qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes
conhecedoras e dispostas a isso em transação sem favorecimento; • Hierarquização em três níveis para a mensuração do valor justo, de acordo com
inputs observáveis para a valorização de um ativo ou passivo na data de sua
mensuração. A valorização em três níveis de hierarquia para a mensuração
do valor justo é baseada nos inputs observáveis e não observáveis. Inputs
observáveis refletem dados de mercado obtidos de fontes independentes,
enquanto inputs não observáveis refletem as premissas de mercado da
Companhia. Esses dois tipos de inputs criam a hierarquia de valor justo
apresentada a seguir: • Nível 1 - preços cotados para instrumentos idênticos
em mercados ativos; • Nível 2 - preços cotados em mercados ativos para
instrumentos similares, preços cotados para instrumentos idênticos ou similares em mercados não ativos e modelos de avaliação para os quais inputs
são observáveis; e • Nível 3 - instrumentos cujos inputs significantes não são
observáveis. A composição abaixo demonstra ativos financeiros da Companhia à classificação geral desses instrumentos em conformidade com a hierarquia de valorização:
Nivel da
hierarquia 31/12/2015
31/12/2014
Descrição
Ativos financeiros
(não auditado)
Aplicações financeiras
2
3.867
2.678
Ativos não financeiros
Propriedade para investimento
3
115.417
102.926
16. Demandas judiciais: Com base na opinião dos consultores jurídicos da
Companhia e avaliação da Administração, não foram registradas provisões
para contingências, pois não havia processos classificados como de perda
provável. Não sendo necessária qualquer divulgação adicional, em função
de não haver processos classificados como perda possível e remota.
17. Coberturas de seguros: Em 31/12/2015, os valores dos seguros contratados diretamente pela Companhia são considerados suficientes, segundo a opinião de assessores especialistas em seguros. Os seguros das propriedades para investimentos foram renovados em novembro de 2015 com
vigência de 24 meses. Não está incluso no escopo dos trabalhos de nossos
auditores, emitir conclusão sobre a suficiência da cobertura de seguros, cuja
adequação foi avaliada e determinada pela Administração da Companhia.
Jose Tavares de Lucena - Contador - CRC 6422TSP1868
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa referentes ao exercício
findo em 31/12/2015, em função de que os saldos de abertura, correspondentes a 1º/01/2015, não haviam sido auditados por nós ou por outros auditores independentes, e que através de outros procedimentos de auditoria
não nos havia sido possível concluir sobre aqueles valores até aquela data.
Subsequentemente, os saldos iniciais correspondentes a 1º/01/2015, foram
auditados por nós e, nessa data, o nosso relatório de auditoria está sendo
reapresentado em conjunto com essas demonstrações financeiras. Consequentemente, a abstenção de opinião relacionada com o referido assunto
contida em nossa opinião anteriormente emitida não é mais necessária e,
portanto, nossa nova opinião constante deste relatório não contém qualquer
modificação sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2015. São Paulo, 17/10/2016. ERNST & YOUNG - Auditores
Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6 - Marcos Alexandre S. Pupo Contador - CRC-1SP221749/O-0.
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EDITAL
03ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo/SP
Edital para conhecimento de terceiros interessados, com prazo de 10
dias, expedido nos autos do Proc. nº 1014778-42.2013.8.26.0053. Ao
Dr. LUIS MANUEL FONSECA PIRES, MM. Juiz de Direito da 03ª Vara
da Fazenda Pública, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. Faz
Saber a terceiros interessados na lide que FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO move uma ação d
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

BRE Ponte I Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 09.230.654/0001-86
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Balanços Patrimoniais
Notas 31/12/2016 31/12/2015
Demonstrações do Resultado
Notas 31/12/2016 31/12/2015
Balanços Patrimoniais
Notas 31/12/2016 31/12/2015
31/12/2016 31/12/2015
Ativo/Circulante
4.523
7.476 Passivo/Circulante
10
9.050
8.810
3.588
1.836 Receita líquida
Atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
5
1.706
5.500 Contas a pagar
1.130
3 Despesas e receitas operacionais
5.480 (10.515)
Contas a receber
7
1.343
1.099
Gerais e administrativas
11 (2.695)
(45) Lucro líquido (prejuízo) do exercício
292
480 Outras despesas operacionais
Tributos a recuperar
1.205
877 Tributos a pagar
(35)
(271) Ajustes para conciliar o resultado ao caixa líquido
7
1.957
1.353 Resultado com valor justo das
gerado pelas atividades operacionais
Despesas antecipadas
259
– Adiantamento de clientes
209
– propriedades para investimento
–
24.912
Adiantamento a fornecedores
10
– Outros passivos circulantes
6
– (24.912) Valor justo de propriedades para investimento
14 (6.491)
119.684 115.417 Não circulante
363
1.004 Lucro/(prejuízo) antes do resultado financeiro
Não circulante
6.320 (16.418) Imposto de renda diferido
506
–
12
(99)
(31) Depreciação acumulada
Propriedade para investimento
6 119.684 115.417 Tributos diferidos
8
14
– Despesas financeiras
6.000
7.906
182
877
12
124.207 122.893 Depósito caução
Total do ativo
7
349
1.004 Receitas financeiras
6.403 (15.572) Variações nos ativos e passivos:
9 120.256 120.053 Lucro/(prejuízo) antes das provisões tributárias
Demonstrações do Resultado Abrangente 31/12/2016 31/12/2015 Patrimônio líquido
Imposto de renda e contribuição social
8
(923)
5.057 Aumento/(redução) no ativo:
63.509
61.909 Lucro líquido/(prejuízo) do exercício
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício
5.480 (10.515) Capital social
(328)
18
5.480 (10.515) Tributos a recuperar
56.747
58.144 Lucro/(prejuízo) por ação - em reais (R$)
Outros resultados abrangentes
–
– Reservas de lucros
(244)
(65)
0,0863 (0,1698) Contas a receber
Total de resultados abrangentes do exercício
5.480 (10.515) Total do passivo e patrimônio líquido
124.207 122.893
Despesas antecipadas
(259)
2
base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias Adiantamento a fornecedores
(10)
–
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva de Lucros
por parte das autoridades fiscais. O valor dessas provisões baseia-se em
Capital Social Reserva Legal Retenção de Lucros Lucros/Prejuízos Acumulados Total vários fatores, como interpretações divergentes dos regulamentos tributá- Aumento/(redução) de passivo:
(51)
1.353
Saldos em 31 de dezembro de 2014 (não auditado)
7.651
–
74.659
– 82.310 rios pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas dife- Adiantamento de clientes
1.127
(30)
Aumento de capital
54.258
–
–
– 54.258 renças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, Contas a pagar
(188)
293
Prejuízo do exercício
–
–
–
(10.515) (10.515) dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. Tributos a pagar
209
–
Constituição de reserva de retenção de lucros
–
–
(10.515)
10.515
– Valor justo dos instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e Outros passivos circulantes
6.256
9.477
Dividendos
–
–
(6.000)
– (6.000) passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
61.909
–
58.144
– 120.053 obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, Atividades de investimento:
Saldos em 31 de dezembro de 2015
(4.773) (1.582)
Aumento de capital
1.600
–
–
– 1.600 incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses mé- Aquisição de propriedade para investimentos
Lucro líquido do exercício
–
–
–
5.480 5.480 todos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível, contu- Caixa líquido usado nas atividades de investimento (4.773) (1.582)
Constituição de reserva legal no exercício (notas 9. b e c)
–
274
–
(274)
– do, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é reque- Atividades de Financiamento:
1.600
–
Dividendos mínimos obrigatórios pagos (Nota 9.c)
(55)
(55) rido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre Aumento de capital
(6.877) (6.000)
Dividendos adicionais propostos e pagos (Nota 9.c)
(1.355) (1.355) os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e Distribuição de dividendos
Constituição de reserva de retenção de lucros (notas 9.b e c)
–
–
3.796
(3.796)
– volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (5.277) (6.000)
–
–
(5.467)
– (5.467) valor justo apresentado dos instrumentos financeiros. 4. Novas normas e Aumento/(redução) líquido (a) de caixa
Dividendos adicionais propostos
e
equivalentes
de
caixa
(3.794)
1.895
Saldos em 31 de dezembro de 2016
63.509
274
56.473
– 120.256 interpretações ainda não adotadas: A Companhia decidiu não adotar anSaldo de caixa e equivalente de caixa:
2.6. Tributos: Imposto sobre receitas de aluguel e serviços prestados: tecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que te- No início do exercício
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
5.500
3.605
1. Contexto operacional: a) Objeto social: A BRE Ponte I Empreendimen- As receitas de aluguel das propriedades para investimento e dos serviços nham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor. A natureza e a vi- No final do exercício
1.706
5.500
tos e Participações S.A. (“Companhia” ou “BRE Ponte I”) é a nova denomi- prestados estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições tributadas gência de cada uma das novas normas e alterações são descritas a seguir: Aumento/(redução) líquido de caixa
Pronunciamento
Descrição
Vigência
nação social da BRPR XIV Empreendimentos Imobiliários e Participações pelo regime de caixa, pelas seguintes alíquotas básicas:
e equivalentes de caixa
(3.794)
1.895
Refere-se à primeira fase
Sigla Alíquotas CPC 48 Ltda., a qual foi adquirida em 10/12/2015 pela BRE Ponte Participações S.A. Impostos e contribuições 2016
do
projeto
de
substituição
Instrumentos
PIS
0,65%
(“BRE Ponte”). Por ocasião dessa transação, foi aprovada a alteração da Programa de Integração Social
do cálculo da alíquota efetiva:
31/12/2016
Exercícios anuais
da IAS 39 - Instrumentos
Financeiros
razão social e a mudança de sociedade limitada para sociedade por ações Contribuição Social para Financiamento
Descrição
IRPJ CSLL Total
iniciados a partir
Financeiros: ReconheciCOFINS 3,00%
de capital fechado. A Companhia está domiciliada no Brasil, à Avenida Bri- da Seguridade Social
Receita bruta
9.345 9.345
de 1º/01/2018.
mento e Mensuração.
Sigla Alíquotas
gadeiro Faria Lima, nº 2.277, sala 1.201, Jardim Paulistano, CEP: Impostos e contribuições 2015
(–) Provisão do contas a receber do mês 12/2016 (1.204) (1.204)
PIS
1,65% CPC 47 - Receitas Convergência do IASB
01452-000 - São Paulo/SP. Segue abaixo o objeto social que a Companhia Programa de Integração Social
(–) Linearização
(74) (74)
(“International Accounting
de contratos com
passou a ter: (a) Desenvolvimento e investimento em empreendimentos Contribuição Social para Financiamento
Receita bruta - fiscal
8.067 8.067
Standards Board”) e
COFINS 7,60% clientes
imobiliários e construção de imóveis; (b) Comercialização por venda, arren- da Seguridade Social
Receitas financeiras
95
95
FASB (“Financial Accoundamento de imóveis próprios, compra e venda de imóveis sejam eles terre- Esses encargos são apresentados como deduções das receitas de aluguel,
(4)
(4)
(–) Provisão do mês de 12/2016
ting Standards Board”) sonos, frações ideais de terrenos, escritórios, armazéns, lojas de varejo, edifí- conforme demonstrado na Nota 10. Imposto de renda e contribuição social
91
91
Receita financeira - fiscal
bre
o
reconhecimento
de
Exercícios
anuais
cios construídos no regime de built-to-suit; (c) Participação em sociedades, - correntes: Ativos e passivos tributários correntes são mensurados ao valor
Percentual de presunção
32% 32%
iniciados a partir
receita em transações de
associações, fundos de investimento imobiliário ou fundos de investimento recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas
Receita bruta presunção
2.581 2.581
de 1º/01/2018.
contratos com clientes.
em participações; (d) Locação ou sublocação de bens próprios, desde que de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas
Outras receitas
74
74
Refere-se à definição e a
não seja mediante operação de leasing. b) Reestruturação: A BRE Ponte I que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço apli- IFRS 16 Base de cálculo (Presumido)
2.655 2.655
Exercícios
orientação
do
contrato
de
Arrendamento
foi adquirida pela BRE Ponte, em 10/12/2015, pelo montante de R$134.519. cadas sobre a receita tributável pelo regime de caixa. Imposto de renda e
Alíquota do adicional do Imposto de renda
10%
–
anuais iniciados a Alíquota do Imposto de renda e da contribuição social 15% 9%
arrendamento previsto na
Em função de tratar-se de uma companhia composta de um conjunto de contribuição social correntes relativos a itens reconhecidos diretamente no mercantil (a)
partir de 1º/01/2019. Imposto de renda e contribuição social
IAS17.
(640) (239) (879)
ativos e passivos, mas representado, basicamente, pela propriedade para patrimônio líquido são reconhecidos no patrimônio líquido. A Administração
investimento e de um contrato de locação desse próprio ativo, a transação periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a regulamen- (a) Para o IFRS 16 a Administração da Companhia aguarda a edição do Imposto de renda e contribuição social
(22)
(8) (30)
foi classificada como uma aquisição de ativos, à luz do CPC27 - Ativo imobi- tação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. correspondente normativo no Brasil pelo CPC para análise dos possíveis sobre as receitas financeiras
impactos
em
suas
demonstrações
financeiras.
Atualmente,
a
Administração
Impostos
diferidos:
Imposto
diferido
é
gerado
por
diferenças
temporárias
na
(662) (247) (909)
Despesa com IR e CS - corrente
lizado, sendo registrado ao valor de custo de aquisição, não sendo apurado
ágio ou deságio. O conjunto de ativos e passivos adquiridos ao valor justo, data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores da Companhia está avaliando os potenciais efeitos dos respectivos pronun- b) Composição do imposto de renda e contribuição social diferido: O saldo
na data da aquisição, está demonstrado abaixo: Composição do ativo lí- contábeis. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as dife- ciamentos aprovados pela CFC nos saldos de abertura referente a líquido de imposto de renda e contribuição social diferido passivo em
quido adquirido: Valor justo na data da aquisição: Ativo circulante - renças tributárias temporárias, exceto: • Quando o imposto diferido passivo 1º/01/2018, bem como nas demonstrações financeiras do exercício a 31/12/2016 está assim demonstrado: 31/12/2016: Diferença temporária - re8.112; Ativo não circulante - 155.356; Passivo circulante - (3.775); Passivo surge do reconhecimento inicial de ágio ou de um ativo ou passivo em uma findar-se em 31/12/2018 e 2019. 5. Caixa e equivalentes de caixa: gime caixa - (14); IR diferido passivo - (14). Em função do processo de reesnão circulante * - (25.174); Ativo líquido - 134.519. * Representado significa- transação que não for uma combinação de negócios e, na data da transa- Os saldos estão representados por:
truturação mencionado na Nota 1, em 31/12/2015, a Companhia não pos31/12/2016 31/12/2015 suía diferenças temporárias em relação aos seus livros fiscais, não havendo
tivamente pelos tributos diferidos sobre mais-valia da propriedade para in- ção, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal. Impostos diferi- Descrição
–
1.633
vestimento. Em 31/12/2015, a BRE Ponte efetuou uma reestruturação e dos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutí- Caixa e bancos
1.706
3.867 tributos diferidos a serem constituídos nessa data. Em 31/12/2016, o imposcindiu determinados ativos adquiridos, dentre eles a parcela de conjunto de veis, créditos e perdas tributárias não utilizados, na extensão em que seja Aplicações financeiras (a)
1.706
5.500 to de renda e a contribuição social diferidos passivos são oriundos dos ajusativos e passivos adquiridos referentes à BRE Ponte I, e contribuiu o ativo provável que o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temtes entre os reconhecimentos e critérios contábeis diferentes entre a contalíquido na própria Companhia adquirida, o qual foi incorporado aos seus porárias dedutíveis possam ser realizadas, exceto: • Quando o imposto dife- (a) Representadas substancialmente por Certificados de Depósitos Bancá- bilidade fiscal e a societária. Esse saldo está representado pela diferença
ativos. A parcela cindida da BRE Ponte e contribuída na BRE Ponte I, ao seu rido ativo relacionado com a diferença temporária dedutível é gerado no re- rios (CDBs) e operações compromissadas lastreadas em CDBs de emissão temporária tributável, e a obrigação de pagar o tributo incidente sobre a revalor contábil, está demonstrado a seguir, não tendo sido apurado nenhum conhecimento inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é uma de instituições financeiras de primeira linha, sendo resgatáveis em prazo ceita em períodos futuros é um passivo fiscal diferido. A realização desse
ganho ou perda na transação e/ou efeito no patrimônio líquido da Compa- combinação de negócios e, na data da transação, não afeta o lucro contábil inferior a 90 dias da data das respectivas operações, com remuneração de passivo decorrerá da linearização da receita. 9. Patrimônio líquido: a. Canhia, porém, os valores anteriormente contabilizados ao custo de formação/ ou o lucro ou prejuízo fiscal; e • Sobre as diferenças temporárias dedutíveis 99% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 6. Propriedade para pital social: Em 28/11/2016 foi realizado aumento de capital conforme Asaquisição, foram substituídos pelos valores a mercado na data da aquisição associadas com investimentos em controladas, impostos diferidos ativos investimento:
31/12/2016 31/12/2015 sembleia Geral Extraordinária no valor de R$1.600. Com isso a Companhia
pela BRE Ponte, atualizados até 31/12/2015, eliminando com isso os tribu- são reconhecidos somente na extensão em que for provável que as diferen- Vida útil média remanescente em anos
85.880
85.880 apresenta, em 31/12/2016, um capital social de R$63.509 (R$61.909 em
tos diferidos anteriormente registrados: Composição do ativo líquido con- ças temporárias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro tributável este- Terrenos
60 (*)
30.380
30.380 2015), valor esse totalmente subscrito pela acionista BRE/Alpha - Fundo de
tribuído: Valor justo na data da incorporação: Ativo circulante - 7.476; ja disponível para que as diferenças temporárias possam ser utilizadas. Edificações
4.815
42 Investimento em Participações, representado por 63.509.463 ações ordináAtivo não circulante - 115.417; Passivo circulante - (1.836); Passivo não cir- O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do Construção
(1.391)
(885) rias, nominativas e sem valor nominal (61.909.463 ações ordinárias em
culante * - (1.004); Ativo líquido - 120.053. * Passivo não circulante, repre- balanço e baixado na extensão em que não é mais provável que lucros tri- Depreciação acumulada
2015). b. Reservas de lucros: i. Reserva legal: É constituída à razão de 5%
119.684
115.417
sentado anteriormente, de forma significativa, pelos tributos diferidos sobre butáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo tributá(*)
A
vida
útil
foi
estabelecida
com
base
no
laudo
de
avaliação
fornecido
por do lucro líquido apurado em cada exercício social, em conformidade com o
mais-valia da propriedade para investimento e da linearização da receita de rio diferido venha a ser utilizado. Impostos diferidos ativos baixados são reartigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. ii. Reseraluguel a receber, os quais passaram a não ser mais reconhecidos face ao visados a cada data do balanço e são reconhecidos na extensão em que se empresa especializada e independente para o exercício de 2015 e atualiza- va de retenção de lucros: Foi constituída com base em saldos de lucros
ajuste dos valores contábeis e fiscais para o valor de custo de aquisição. torna provável que lucros tributáveis futuros permitirão que os ativos tributá- da internamente pela Companhia para o exercício de 2016. Conforme men- acumulados e serão destinadas conforme deliberação a ser dada em As2. Apresentação das demonstrações financeiras: 2.1. Base de prepara- rios diferidos sejam recuperados. Impostos diferidos ativos e passivos são cionado na nota explicativa 2.1, a Companhia mudou a forma de apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em ção da propriedade para investimento adotando o método de custo histórico sembleia Geral. c. Dividendos: De acordo com o Estatuto Social da Compaelaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá- que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de em substituição à prática contábil vigente até a data da aquisição da Com- nhia, é garantido aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 1% do
veis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), que incluem os imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. Impos- panhia por um novo grupo econômico e posterior reestruturação no final do lucro líquido anual ajustado, nos termos da legislação societária.
princípios previstos na legislação societária brasileira e os pronunciamen- to diferido relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líqui- exercício findo em 31/12/2015, sendo que grupo econômico anterior adota- Em 18/02/2016, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária foi aprotos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo CPC e deli- do também é reconhecido no patrimônio líquido, e não na demonstração do va o método do valor justo, até 10/12/2015 (data de aquisição dos ativos vada a distribuição de dividendos, apurados com base nos lucros acumulaberados pelo CFC. As demonstrações financeiras são apresentadas em re- resultado. Itens de imposto diferido são reconhecidos de acordo com a tran- pela BRE Ponte). Com isso, até essa data, a demonstração de resultado da dos em 31/12/2015 no valor de R$5.467. Em 15/03/2016 conforme Ata de
ais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. A Companhia adotou sação que originou o imposto diferido, no resultado do período ou direta- Companhia, considerava o efeito de valor justo, o que não mais existe após Assembleia Geral Extraordinária foi aprovada a antecipação da distribuição
todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo (CPC) mente no patrimônio líquido. Impostos diferidos ativos e passivos serão a reestruturação mencionada nas notas explicativas 1 e 2.1, quando foi as- de dividendos, apurados com base nos lucros acumulados em 29/02/2016
sumido o valor de aquisição de forma prospectiva para apresentação da
e demais órgãos reguladores que estavam em vigor em 31/12/2016. O Con- apresentados líquidos se existe um direito legal ou contratual para compen- propriedade para investimento. Todavia, a Companhia anualmente estima o no valor de R$410. Em 13/04/2016 conforme Ata de Assembleia Geral Extrato Social da Companhia determina que o exercício social iniciará em 1° de sar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos diferidos são relacio- valor justo da propriedade para investimento. A Administração concluiu que traordinária foi aprovada a antecipação da distribuição de dividendos, apurajaneiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Mudança de critério de nados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. não há indicativo de mudança significativa no valor justo e de impairment em dos com base nos lucros acumulados em 29/02/2016 no valor de R$1.000.
A Companhia liquidou, durante o exercício de 2016, a integralidade dos diviavaliação das propriedades para investimento após reestruturação: Confor- 2.7. Provisão para redução ao valor recuperável de ativos não financei- 31/12/2016, conforme demonstrado a seguir:
dendos propostos totalizando o valor de R$1.410, incluindo os dividendos
me mencionado na nota explicativa 1, a Companhia foi adquirida em ros: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos
31/12/2016
31/12/2015 mínimos obrigatórios e adicionais referentes ao exercício de 2016 demons10/12/2015 pelo valor de R$134.519 pela BRE Ponte, a qual em 31/12/2015, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômiCusto Valor justo Custo Valor justo
procedeu à uma reestruturação na Companhia através da contribuição do cas ou operacionais, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor Propriedade para investimento 119.684 157.495 115.417 115.417 trado a seguir a destinação do lucro do exercício: Destinação do lucro do
ativo líquido adquirido pelo valor de R$120.053, que representava o valor de recuperável. Sendo tais evidências identificadas e caso o valor contábil líqui- O valor justo das propriedades para investimento foi estimado internamente exercício: 31/12/2016 - Lucro do exercício - 5.480; Constituição de reserva
aquisição desse ativo, que por sua vez refletia o valor de mercado desse do exceda o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, utilizando o fluxo de caixa descontado. Todos os cálculos são baseados na legal no exercício - (274); Dividendos mínimos obrigatórios pagos - (55);
ativo. Porém, a Companhia decidiu adotar a mensuração e apresentação da ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável análise das qualificações físicas das propriedades em estudo e das informa- Dividendos adicionais propostos e pagos - (1.355); Constituição de reserva
propriedade para investimento no exercício de 2016 ao seu valor de custo, de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como ções diversas levantadas no mercado, que são utilizadas na determinação de retenção de lucros - (3.796); Total - –. Adicionalmente, a Companhia
representado pelo valor da reestruturação mencionada na nota explicativa 1, sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa dos valores justos do empreendimento. O modelo de fluxo de caixa descon- efetuou o pagamento de dividendos sobre o exercício de 2015 no valor de
menos a provisão para depreciação e perda por redução ao valor recuperá- do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descon- tado foi estimado com base no fluxo de caixa individual do imóvel, sendo R$5.467 pagos em 18/02/2016.
31/12/2016 31/12/2015
vel, prospectivamente à reestruturação, diferentemente da prática contábil tados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos considerado o valor atual do aluguel até o final do contrato com base nas 10. Receita líquida:
9.345
9.753
mencionada na nota de práticas contábeis adotadas pela Companhia para a impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em seguintes premissas:
31/12/2016
31/12/2015 Receita de aluguéis
(295)
(943)
Propriedade para investimento, a qual mencionava que a Companhia adota- que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determiDe acordo com a De acordo com a Tributos sobre receita
9.050
8.810
va o valor justo, conforme mencionado nas demonstrações financeiras refe- nado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma
condição específica condição específica Receita líquida
rentes ao exercício findo em 2015. Ocorre que, as práticas para o exercício transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessa31/12/2016 31/12/2015
11. Despesas gerais e administrativas:
do imóvel
do imóvel
de 2015, utilizadas pelo acionista controlador anterior, considerava o valor das, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há Taxa de desconto
(651)
(17)
10,0% a.a.
9,0% a.a. - 14,0% a.a. Serviços prestados por terceiros
justo como sua prática contábil, e o novo acionista controlador considera o contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado Cap Rate
(506)
–
12,0% a.a.
8,0% a.a. - 10,0% a.a. Depreciação (*)
custo histórico como sendo o método que reflete o modelo de negócio vi- ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. Espe- Com base no valor justo da propriedade para investimento, a Administração Despesas gerais
(1.538)
(28)
gente do grupo que insere a BRE Ponte. A Administração da Companhia cificamente, em 31/12/2015, em decorrência da transação de compra e ven- concluiu que não há indicativo de desvalorização do ativo que requer a redu- Total
(2.695)
(45)
entende que o ajuste a valor justo da propriedade para investimento trata-se da mencionada na Nota 1, mostrou-se que o valor de mercado registrado ção ao valor recuperável. 7. Contas a receber: 31/12/2016 31/12/2015 (*) Para fins fiscais, em decorrência do regime de tributação adotado, a
de um ajuste que não resulta em impacto no caixa da Companhia, mas contabilmente refletia o valor transacionado, não havendo indicador de per- Contas a receber de cliente (a)
1.343
1.099 Companhia constitui créditos tributários sobre PIS e Cofins referente a deafeta o seu resultado sem poder impactar a base de distribuição de dividen- da de valor ou ajuste significativo em relação àquele registrado contabilmen- Adiantamento de clientes (b)
1.957
1.353 preciação do imóvel. Por disposição estatutária, a Companhia não contratou
dos, podendo, dessa forma, levar o leitor dessas demonstrações financeiras te, o qual passou a ser o valor assumido prospectivamente pela Companhia, Depósito caução (c)
349
1.004 e não contratará funcionários, sendo todos os serviços necessários prestaa ter uma interpretação inadequada da situação econômica e financeira da considerando a reestruturação mencionada na Nota Explicativa 1. 2.8. Ins- (a) O prazo médio dos contratos de locação é de 60 meses. Alguns contratos dos pelos seus administradores ou por empresas especializadas terceirizaCompanhia, bem como do seu resultado e da sua geração de caixa. Toda- trumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subse- de locação possuem período de carência que varia entre um e cinco meses. das. 12. Resultado financeiro líquido: Os saldos estão representados por:
via, a Companhia manteve a divulgação do valor justo estimado do seu ativo quente: Reconhecimento inicial e mensuração: Os instrumentos financeiros Para fins de reconhecimento da receita de locação, a Sociedade considera
31/12/2016 31/12/2015
como uma informação complementar aos usuários das demonstrações fi- da Companhia são representados, principalmente por: caixa e equivalentes o valor total previsto nos contratos distribuído linearmente por todo período Despesas financeiras
nanceiras (Nota 6). Conforme mencionado na nota explicativa 1 a transação de caixa, contas a receber, contas a pagar. Os instrumentos são reconheci- de locação, independentemente do fluxo financeiro dos contratos. Os valo- Juros/Descontos concedidos
(99)
(31)
de compra foi classificada como uma aquisição de ativos, à luz do CPC27 - dos inicialmente pelo seu valor justo acrescido dos custos diretamente atri- res dos arrendamentos são acrescidos da variação acumulada do Índice Total
(99)
(31)
Ativo imobilizado, sendo registrado ao valor de custo de aquisição e coinci- buíveis à sua aquisição ou emissão, exceto os instrumentos financeiros Geral de Preços de Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas Receitas financeiras
classificados
na
categoria
de
instrumentos
avaliados
ao
valor
justo
por
meio
dindo com o valor justo da época, e não apresentava diferença entre o valor
95
877
(IGP-M/FGV) e possui a seguinte composição: (b) O saldo de aditamento de Rendimento sobre aplicações financeiras
justo e o valor de aquisição, não resultando em qualquer diferença ou ajuste do resultado, para os quais os custos são registrados no resultado do exer- clientes refere-se ao recebimento antecipado do aluguel do locatário Outras receitas financeiras
87
–
a ser refletido no saldo após a reestruturação mencionada na nota explicati- cício. Mensuração subsequente: A mensuração dos ativos e passivos finan- Ericsson Telecomunicações S/A. (c) O saldo é composto por depósitos de Total
182
877
va 1: Descrição - Saldo - 31/12/2015: Valor justo da propriedade para inves- ceiros depende da sua classificação, que pode ser da seguinte forma (méto- caução conforme estipulado no contrato.
Resultado financeiro
83
846
timento (Notas 1 e 6) - 115.417; Custo de aquisição da propriedade para do utilizado pela Companhia): • Empréstimos e recebíveis: ativos financeiros Contas a receber
Período de locação
Reajuste 13. Instrumentos financeiros: a. Gerenciamento de risco: A Companhia
investimento (Notas 1 e 6) - 115.417. Estimativas: As demonstrações finan- não derivativos, com pagamentos fixos e determináveis, não cotados em um
Início Término Vencimento Mês/Ano restringe sua exposição a riscos de crédito associados a bancos e a aplicaceiras foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utiliza- mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são conções financeiras efetuando seus investimentos em instituições financeiras
01/10/ 30/09/
das nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na pre- tabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa Banco Bradesco
2008 2018 Mensal Dia 05 10/16 IGP-M de primeira linha e em títulos de curto prazo. O risco de crédito é minimizaparação das demonstrações financeiras foram apoiadas em fatores objetivos de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. O custo
do, pois os contratos de aluguel foram celebrados com clientes de primeira
16/09/ 15/09/
e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou Banco Citibank S.A.
2016 2021 Mensal Dia 05 09/16 IGP-M linha. i) Risco de crédito - considerado como a possibilidade de a Compado valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens “prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do métonhia incorrer em perdas resultantes de problemas financeiros com os arren01/06/ 01/06/
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem as estimati- do de juros efetivos é incluída na linha de receita financeira na demonstra- Prosoft Tecnologia S.A.
2015 2020 Mensal Dia 05 06/16 IGP-M datários, que os levem a não honrar os compromissos assumidos com a
vas para a análise do risco de crédito para determinação da provisão para ção de resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são reconheCompanhia. Para minimizar esse risco, a Companhia celebra instrumentos
01/06/ 01/06/
devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para deter- cidas como despesa financeira no resultado. • Passivos financeiros ao custo Prosoft Tecnologia S.A.
2015 2020 Mensal Dia 05 06/16 IGP-M de arrendamentos com empresas de grande porte, além de serem submetiminação de outras provisões. A liquidação das transações envolvendo essas amortizado: após o reconhecimento inicial, passivos financeiros sujeitos a
dos à rigorosa análise qualitativa, abrangendo, entre outros quesitos, a aná08/09/ 07/09/
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando TI Brasil Indústria e
lise
histórica da pontualidade na solvência das obrigações e a relação entre
2014 2019 Mensal Dia 05 08/16 IGP-M
registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilís- o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na Comércio LT
saldos devedores e garantias a eles relacionadas. Adicionalmente, quando
06/06/ 06/06/
tico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimati- demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como Golden Química do
2012 2017 Mensal Dia 05 06/16 IGP-M aplicável, os instrumentos de arrendamento estão garantidos por possibilivas e premissas pelo menos trimestralmente. A diretoria da Companhia au- durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. Brasil Ltda.
dade de alienação do imóvel arrendado. ii) Risco de liquidez - considerado
01/11/ 01/11/
torizou a conclusão das demonstrações financeiras em 31/05/2017, 2.8. Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço patrimo- Rockwell Collins do
2014 2019 Mensal 5º d.u. 11/16 IGP-M pela capacidade de a Companhia gerenciar os prazos de recebimento dos
considerando os eventos subsequentes ocorridos até essa data, que tive- nial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão ge- Brasil
01/11/ 31/10/
seus ativos em relação aos pagamentos derivados das obrigações assumiram efeito sobre essas demonstrações financeiras. 2.2. Resultado: Os re- rados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado Recominte Indústria e
2015 2018 Mensal 5º d.u. 11/16 IGP-M das. Esse risco é eliminado pela compatibilidade de prazos e fluxos de
sultados são registrados pelo regime de competência. A receita de arrenda- com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando Comércio de Pe
25/09/ 25/09/
amortização entre títulos emitidos e lastros adquiridos. A Companhia divulga
mento de propriedade para investimento reconhecida no resultado pelo a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de SSA - Soluções em
2014 2019 Mensal Dia 05 09/16 IGP-M seus ativos e passivos financeiros a valor justo, com base nos pronunciamétodo linear pelo prazo do arrendamento. Incentivos de arrendamento um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja reque- Sistemas Auto
28/07/ 28/07/
mentos contábeis pertinentes que definem valor justo, os quais se referem a
concedidos contratualmente são reconhecidos como parte integral da recei- rido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes Zeta Log Logística e
2014 2019 Mensal Dia 05 07/16 IGP-M conceitos de avaliação e requerimentos de divulgações sobre o valor justo.
ta total de aluguéis, pelo período do arrendamento. As receitas financeiras encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões Transporte
18/02/ 18/02/
Especificamente quanto à divulgação, a Companhia aplica os requerimenabrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e sobre variações são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvi- Ericsson
2013 2020 Mensal Dia 15 11/16 IGP-M tos de hierarquização, que envolve os seguintes aspectos: a. Mensuração do
monetárias sobre os contratos de locações, os quais são reconhecidos inte- do. 2.9. Resultado por ação: O resultado por ação foi calculado de acordo Telecomunicações S/A
14/06/ 13/06/
valor justo: • Definição do valor justo é a quantia pela qual um ativo poderia
gralmente no resultado, através do método dos juros efetivos. 2.3. Caixa e com o Artigo 187 - inciso VII da Lei nº 6404/76, o qual exige que seja apre- Sigma Electronics (d)
2010
2015
Mensal
Dia
05
06/16
IGP-M
ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em sentado nas demonstrações de resultado (DRE), o lucro ou prejuízo líquido
04/07/
13/06/
a isso em transação sem favorecimento; • Hierarquização em três níveis
caixa, depósitos bancários e investimentos. Para que um investimento de do exercício e seu montante por ação do capital social (Resultado do exercí- Sigma Electronics (d)
2011 2015 Mensal Dia 05 07/16 IGP-M para a mensuração do valor justo, de acordo com inputs observáveis para a
curto prazo seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter con- cio dividido pela quantidade de ações em circulação na data-base das de- Login Transportes
22/03/ 21/03/
valorização de um ativo ou passivo na data de sua mensuração. A valorizaversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um monstrações financeiras). 3. Julgamentos, estimativas e premissas con- de Cargas Ltd
2013 2018 Mensal Dia 05 04/16 IGP-M ção em três níveis de hierarquia para a mensuração do valor justo é baseainsignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normal- tábeis significativas: Julgamentos: A preparação das demonstrações ISS Servsystem do
23/07/
23/07/
da nos inputs observáveis e não observáveis. Inputs observáveis refletem
mente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem venci- financeiras da Companhia requer que a Administração faça julgamentos e Brasil Ltda.
2015 2020 Mensal Dia 05 07/16 IGP-M dados de mercado obtidos de fontes independentes, enquanto inputs não
mento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de recei- Login Transportes
15/06/ 15/06/
observáveis refletem as premissas de mercado da Companhia. Esses dois
da aquisição. Em sua maioria, são classificadas na categoria “Ativos finan- tas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos de Cargas Ltd
2014 2019 Mensal Dia 07 06/16 IGP-M
ceiros ao valor justo por meio de resultado: 2.4. Contas a receber: As con- contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a in- (d) O aluguel continua vigente e válido, mas o aditivo do contrato atualmen- tipos de inputs criam a hierarquia de valor justo apresentada a seguir: • Nível
tas a receber são decorrentes das locações dos imóveis, os quais são regis- certeza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados te, está em fase de renegociação. 8. Imposto de renda e contribuição 1 - preços cotados para instrumentos idênticos em mercados ativos; • Nível
trados de acordo com o critério contábil apresentado na nota explicativa n° que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo social: a) Reconciliação da despesa de imposto de renda e contribuição 2 - preços cotados em mercados ativos para instrumentos similares, preços
2.2. Quando o valor recebido é maior que o valor reconhecido como receita afetado em períodos futuros. No processo de aplicação das políticas contá- social: Para o exercício de 2015 a Companhia adotou o regime de tributação cotados para instrumentos idênticos ou similares em mercados não ativos e
pelo método linear, a diferença é registrada como um passivo, à rubrica beis da Companhia, a Administração fez os seguintes julgamentos que têm do Lucro Real, com isso, segue o demonstrativo do cálculo da alíquota efe- modelos de avaliação para os quais inputs são observáveis; e • Nível 3 - ins“Adiantamento de clientes”. A provisão para créditos de liquidação duvidosa efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações tiva: 31/12/2015: Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social - trumentos cujos inputs significantes não são observáveis. A composição
é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para financeiras. Estimativas e premissas: As principais premissas relativas a fon- (15.572); Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais abaixo demonstra ativos financeiros da Companhia à classificação geral
cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber, considerando tes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de in- (34%) - 5.295; Ajustes para apuração da alíquota efetiva: Exclusões/ desses instrumentos em conformidade com a hierarquia de valorização:
o seguinte critério: análise individual dos devedores, independentemente do certeza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de (adições) permanentes, líquidas: Utilização de prejuízos fiscais de anos Descrição
Nível da Hierarquia 31/12/2016 31/12/2015
período de vencimento. As despesas com a constituição da provisão para causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no anteriores - 624; Diferenças temporárias e permanentes (i) - (862); Ativos financeiros
créditos de liquidação duvidosa são registradas na rubrica “Outras despesas próximo período financeiro, são discutidas a seguir: Impostos: Existem in- Receita com imposto de renda e contribuição social - (5.057); Imposto Aplicações financeiras
2
1.706
3.867
operacionais” na demonstração do resultado, quando aplicável. 2.5. Pro- certezas com relação à interpretação de regulamentos tributários comple- de renda e contribuição social diferidos - 6.491; Imposto de renda e contri- 14. Demandas judiciais: Com base na opinião dos consultores jurídicos da
priedade para investimento: É a propriedade mantida para obter renda xos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo as- buição social correntes - (1.434); Total - (5.057). (i) As diferenças temporá- Companhia e avaliação da Administração, não foram registradas provisões
com aluguéis e mensuradas ao custo histórico, deduzido da depreciação pecto de relacionamentos de negócios internacionais, bem como a natureza rias referem-se a depreciação para fins fiscais e ajuste a valor justo da para contingências, pois não havia processos classificados como de perda
calculada pelo método linear para alocar seus custos aos seus valores resi- de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, propriedade para investimento. No exercício de 2016 a Companhia adotou o provável. Não sendo necessária qualquer divulgação adicional, em função
duais a vida útil estimada. O valor justo da propriedade para investimento é diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras regime de tributação do Lucro presumido, com isso, segue o demonstrativo de não haver processos classificados como perda possível e remota.
divulgado, conforme nota explicativa nº 6. Anualmente, a Companhia revisa mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e
Marcelo Fedak - Diretor
Jose Tavares de Lucena - Contador - CRC 6422TSP1868
a vida útil e o valor residual das suas propriedades para investimento. despesa de impostos já registrada. A Companhia constitui provisões, com
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da BRE Ponte I Empreendimentos e menciona a mudança da forma de mensuração, de forma prospectiva, da das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela audi- opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos
Participações S.A. - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstra- Propriedade para investimento, considerando a aquisição da Companhia toria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segu- a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimações financeiras da BRE Ponte I Empreendimentos e Participações S.A. pelo atual grupo econômico e consequente reestruturação interna, e do res- rança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Con(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e pectivo modelo de negócio que diverge do grupo econômico anterior. A Ad- estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau- cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das ministração da Companhia entende que a avaliação da propriedade para de ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo investimento pelo método de custo histórico, considerando o seu valor de razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a au- se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que posnessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o aquisição, baseado em seu valor justo e incorporado posteriormente, pas- ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra- sou a representar o valor de custo histórico desse ativo para a Companhia, auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os e o qual é considerado o que melhor reflete o modelo de negócio da Com- distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectiaspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BRE Ponte I Em- panhia e do grupo econômico a que pertence. Responsabilidades da ad- relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, vas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
preendimentos e Participações S.A. em 31/12/2016, o desempenho de suas ministração e da governança pelas demonstrações financeiras: A admi- dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às peque- demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
nas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Base para opinião: Nossa no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), e auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Compaauditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos nhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a aprede auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de- independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa- inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em monstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte- correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o obrelação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previs- capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando apli- mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa jetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
tos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de- dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas ope- burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa- as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificaque a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda- rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramen- ções falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos mos durante nossos trabalhos. São Paulo, 31/05/2017. ERNST & YOUNG
mentar nossa opinião. Ênfase: Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a to das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6 - Marcos Kenji de
atenção para a Nota Explicativa 2 às demonstrações financeiras, a qual aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos Sá Pimentel Ohata - Contador - CRC-1SP209240/O-7.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO /SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que

São Paulo, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho de 2019
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

BRE Ponte I Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 09.230.654/0001-86
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços Patrimoniais
Notas 31/12/2017 31/12/2016
Balanços Patrimoniais
Notas 31/12/2017 31/12/2016
Demonstrações do Resultado Notas 31/12/2017 31/12/2016
10
10.061
9.050
2.342
3.588 Receita líquida
Ativo/Circulante
6.429
4.523 Passivo/Circulante
91
1.130 Despesas e receitas operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
5
4.214
1.706 Contas a pagar
11
(3.062)
(2.695)
Tributos a pagar
314
292 Gerais e administrativas
Contas a receber
7
1.283
1.343 Adiantamento de clientes
(28)
(35)
7
1.937
1.957 Outras despesas operacionais
Tributos a recuperar
877
1.205 Outros passivos circulantes
6.971
6.320
–
209 Lucro antes do resultado financeiro
Despesas antecipadas
–
259 Não circulante
407
363 Despesas financeiras
12
(134)
(99)
8.b
15
14 Receitas financeiras
159
182
12
Adiantamento a fornecedores
–
10 Tributos diferidos
7
392
349 Lucro antes das provisões tributárias
6.996
6.403
Outros créditos
55
– Depósito caução
124.679
120.256 IR e CS - diferido
Patrimônio líquido
9
8.a
(1)
(14)
120.999
119.684 Capital social
Não circulante
63.509
63.509 IR e CS - corrente
(1.072)
(909)
8.a
Propriedade para investimento
6
120.999
119.684 Reservas de lucros
61.170
56.747 Lucro líquido do exercício
5.923
5.480
Total do ativo
0,0933
0,0863
127.428
124.207 Total do passivo e patrimônio líquido
127.428
124.207 Lucro por ação - em reais (R$)
Demonstrações do Resultado Abrangente 31/12/2017 31/12/2016
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva de lucros
5.923
5.480
Capital social Reserva legal Retenção de lucros Lucros/prejuízos acumulados Total Lucro líquido do exercício
–
–
Saldos em 31 de dezembro de 2015
61.909
–
58.144
– 120.053 Outros resultados abrangentes
5.923
5.480
Total
de
resultados
abrangentes
do
exercício
Aumento de capital
1.600
–
–
– 1.600
Lucro líquido do exercício
–
–
–
5.480 5.480 Em milhares de reais
2017
Constituição de reserva legal no exercício (Notas 9.b e c)
–
274
–
(274)
– Saldo em 1º de janeiro
119.684
Dividendos mínimos obrigatórios pagos (Nota 9.c)
–
–
–
(55) (55) Aquisições - Retrofit
1.822
Dividendos adicionais propostos e pagos (Nota 9.c)
–
–
–
(1.355) (1.355) Depreciação do exercício
(507)
Constituição de reserva de retenção de lucros (Notas 9.b e c)
–
–
3.796
(3.796)
– Saldo em 31 de dezembro
120.999
–
–
(5.467)
– (5.467) Anualmente a Companhia estima o valor justo das propriedades para invesDividendos adicionais propostos
Saldos em 31 de dezembro de 2016
63.509
274
56.473
– 120.256 timento. A administração concluiu que não há indicativo de mudança signifiLucro líquido do exercício
–
–
–
5.923 5.923 cativa no valor justo e de impairment em 31/12/2017, conforme demonstraConstituição de reserva legal no exercício (Notas 9.b e c)
–
296
–
(296)
– do a seguir:
31/12/2017
31/12/2016
Dividendos mínimos obrigatórios pagos (Nota 9.c)
–
–
–
(59) (59)
Custo Valor Justo Custo Valor Justo
Dividendos referente a exercícios anteriores pagos (Nota 9.c)
–
–
(500)
– (500) Propriedade para investimento 120.999 131.181 119.684 157.495
Dividendos intermediários e pagos (Nota 9.c)
–
–
–
(941) (941) O valor justo das propriedades para investimento foi estimado internamente
–
–
4.627
(4.627)
– utilizando o fluxo de caixa descontado. Todos os cálculos são baseados na
Constituição de reserva de retenção de lucros (Notas 9.b e c)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
63.509
570
60.600
– 124.679 análise das qualificações físicas das propriedades em estudo e das informaNotas Explicativas às Demonstrações Financeiras
sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa ções diversas levantadas no mercado, que são utilizadas na determinação
1. Contexto operacional: a) Objeto social: A BRE Ponte I Empreendimen- do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descon- dos valores justos do empreendimento. O modelo de fluxo de caixa descontos e Participações S.A. (“Companhia” ou “BRE Ponte I”) é a nova denomi- tados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tado foi estimado com base no fluxo de caixa individual do imóvel, sendo
nação social da BRPR XIV Empreendimentos Imobiliários e Participações impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em considerado o valor atual do aluguel até o final do contrato com base nas
31/12/2017
31/12/2016
Ltda., a qual foi adquirida em 10/12/2015 pela BRE Ponte Participações S.A. que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determi- seguintes premissas:
De acordo com
De acordo com
(“BRE Ponte”). Por ocasião dessa transação, foi aprovada a alteração da nado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma
a condição
a condição
razão social e a mudança de sociedade limitada para sociedade por ações transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessaespecífica do imóvel específica do imóvel
de capital fechado. A Companhia está domiciliada no Brasil, à Avenida Bri- das, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há
Crescimento
de
longo
prazo
em
taxas
gadeiro Faria Lima, nº 2.277, sala 1.201, Jardim Paulistano, CEP: 01452- contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado
000 - São Paulo/SP. Segue abaixo o objeto social que a Companhia passou ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. reais de aluguel (%)
8,0% a.a.
10,0% a.a.
a ter: (a) Desenvolvimento e investimento em empreendimentos imobiliários 2.8. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração Taxa de desconto
12,0% a.a.
12,0% a.a.
e construção de imóveis; (b) Comercialização por venda, arrendamento de subsequente: Reconhecimento inicial e mensuração: Os instrumentos fi- Cap Rate
imóveis próprios, compra e venda de imóveis sejam eles terrenos, frações nanceiros da Companhia são representados, principalmente por: caixa e Com base no valor justo da propriedade para investimento, a Administração
ideais de terrenos, escritórios, armazéns, lojas de varejo, edifícios construí- equivalentes de caixa, contas a receber, contas a pagar. Os instrumentos concluiu que não há indicativo de desvalorização do ativo que requer a redudos no regime de built-to-suit; (c) Participação em sociedades, associações, são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescido dos custos di- ção ao valor recuperável.
31/12/2017 31/12/2016
fundos de investimento imobiliário ou fundos de investimento em participa- retamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto os instrumentos 7. Arrendamento mercantil:
1.283
1.343
ções; (d) Locação ou sublocação de bens próprios, desde que não seja me- financeiros classificados na categoria de instrumentos avaliados ao valor Contas a receber (a)
1.937
1.957
diante operação de leasing. 2. Apresentação das demonstrações finan- justo por meio do resultado, para os quais os custos são registrados no re- Adiantamento de clientes (b)
392
349
ceiras: 2.1. Base de preparação das demonstrações financeiras: sultado do exercício. Mensuração subsequente: A mensuração dos ativos e Depósito caução (c)
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas passivos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da seguin- (a) O prazo médio dos contratos de locação é de 60 meses. Alguns contratos
contábeis adotadas no Brasil, que incluem os princípios previstos na legisla- te forma (método utilizado pela Companhia): • Empréstimos e recebíveis: de locação possuem período de carência que varia entre um e cinco meses.
Para
fins
de
reconhecimento
da
receita
de
locação,
a
Companhia
considera
ção societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpre- ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos e determináveis,
o
valor
total
previsto
nos
contratos
distribuído
linearmente
por
todo
período
não
cotados
em
um
mercado
ativo.
Após
a
mensuração
inicial,
esses
ativos
tações técnicos emitidos pelo (CPC) e deliberados pelo (CFC). As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de de locação, independentemente do fluxo financeiro dos contratos. Os valofuncional e de apresentação da Companhia. A Companhia adotou todas as juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor re- res dos arrendamentos são acrescidos da variação acumulada do Índice
normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo (CPC) e demais cuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração qual- Geral de Preços de Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas
órgãos reguladores que estavam em vigor em 31/12/2017. Estimativas: quer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. (IGP-M/FGV) e possui a seguinte composição: (b) O saldo de adiantamento
de clientes refere-se ao recebimento antecipado do aluguel do locatário
As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diversas ba- A amortização do método de juros efetivos é incluída na linha de receita fi- ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S/A. (c) O saldo é composto por depóses de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contá- nanceira na demonstração de resultado. As perdas por redução ao valor sitos de caução conforme estipulado no contrato.
beis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram apoia- recuperável são reconhecidas como despesa financeira no resultado. • Pas- Contas a receber:
Período de locação
Reajuste
das em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da sivos financeiros ao custo amortizado: após o reconhecimento inicial, passiInício Término Vencimento Mês/Ano
vos
financeiros
sujeitos
a
juros
são
mensurados
subsequentemente
pelo
Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas
Banco Bradesco
01/10/13 30/09/18 Mensal Dia 05 10/17 IGP-M
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e Banco Citibank S.A.
15/09/16 14/09/21 Mensal Dia 05 09/17 IGP-M
e premissas incluem as estimativas para a análise do risco de crédito para perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da Prosoft Tecnologia S.A. 01/06/15 01/06/20 Mensal Dia 05 06/17 IGP-M
determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como da análi- baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo mé- TI Brasil Indústria e
se dos demais riscos para determinação de outras provisões. A liquidação todo da taxa de juros efetivos. 2.9. Outros ativos e passivos: Um ativo é Comércio Ltda.
08/09/14 07/09/19 Mensal Dia 05 08/17 IGP-M
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefí- Nipcable do Brasil
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financei- cios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo Telecom Ltda. (i)
14/01/11 13/01/16 Mensal Dia 05 01/17 IGP-M
ras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no Rockwell Collins do
A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos trimestral- balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou Brasil
01/11/14 31/10/19 Mensal 5º d.u. 11/17 IGP-M
mente. A Diretoria da Companhia autorizou a conclusão das demonstrações constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um Golden Tecnology Ltda. 29/05/17 27/05/22 Mensal 5º d.u. 05/17 IGP-M
financeiras em 11/06/2018, considerando os eventos subsequentes ocorri- recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando Efix Serviços
dos até essa data, que tiveram efeito sobre essas demonstrações financei- aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou Aeronáuticos Ltda.
01/10/16 30/09/26 Mensal Dia 05 10/17 IGP-M
ras. 2.2. Resultado: Os resultados são registrados pelo regime de compe- cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as me- Zeta Log Logística
tência. A receita de arrendamento de propriedade para investimento lhores estimativas do risco envolvido. 2.10. Resultado por ação: O resulta- e Transporte
28/07/14 27/07/19 Mensal Dia 05 07/17 IGP-M
reconhecida no resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento. do por ação foi calculado de acordo com o artigo 187 - inciso VII da Lei nº Ericsson
Incentivos de arrendamento concedidos contratualmente são reconhecidos 6.404/76, o qual exige que seja apresentado nas demonstrações de resulta- Telecomunicações S/A 18/02/13 17/02/20 Mensal Dia 15 11/17 IGP-M
como parte integral da receita total de aluguéis, pelo período do arrenda- do (DRE), o lucro ou prejuízo líquido do exercício e seu montante por ação Sigma Electronics (i)
14/06/10 13/06/16 Mensal Dia 05 06/17 IGP-M
mento. As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações do capital social (Resultado do exercício dividido pela quantidade de ações Ericsson
financeiras e sobre variações monetárias sobre os contratos de locações, os em circulação na data-base das demonstrações financeiras). 3. Julgamen- Telecomunicações S/A 10/03/16 09/03/21 Mensal Dia 15 02/17 IGP-M
quais são reconhecidos integralmente no resultado, através do método dos tos, estimativas e premissas contábeis significativas: Julgamentos: (i) O aluguel continua vigente e válido, mas o aditivo do contrato atualmente
juros efetivos. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a está em fase de renegociação. 8. Imposto de renda e contribuição social:
Administração
faça
julgamentos
e
estimativas
e
adote
premissas
que
afetam
caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos. Para
a) Reconciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social:
que um investimento de curto prazo seja qualificado como equivalente de os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem Para os exercícios de 2017 e 2016 a Companhia adotou o regime de tributacaixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demons- ção do Lucro presumido, com isso, segue o demonstrativo do cálculo da
caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, trações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e esti- alíquota efetiva:
um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa so- mativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao
31/12/2017
31/12/2016
valor
contábil
do
ativo
ou
passivo
afetado
em
períodos
futuros.
No
processo
mente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou
Descrição
IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
menos, a contar da data da aquisição. Em sua maioria, são classificados na de aplicação das políticas contábeis da Companhia, a Administração fez os Receita bruta
10.413 10.413
9.345 9.345
categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado”. seguintes julgamentos que têm efeito mais significativo sobre os valores re- (–) Provisão do contas a
2.4. Contas a receber: As contas a receber são decorrentes das locações conhecidos nas demonstrações financeiras. Estimativas e premissas: receber dos meses de
As
principais
premissas
relativas
a
fontes
de
incerteza
nas
estimativas
futudos imóveis, os quais são registrados de acordo com o critério contábil apredezembro de 2017 e 2016 (831) (831)
(1.204) (1.204)
sentado na Nota Explicativa n° 2.2. Quando o valor recebido é maior que o ras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do ba- (–) Linearização
85
85
(74) (74)
valor reconhecido como receita pelo método linear, a diferença é registrada lanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no Receita bruta - fiscal
9.667 9.667
8.067 8.067
como um passivo, à rubrica “Adiantamento de clientes”. A provisão para valor contábil dos ativos e passivos no próximo período financeiro, são dis- Receitas financeiras
132 132
95
95
cutidas a seguir: Impostos: Existem incertezas com relação à interpretação
créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado su- de regulamentos tributários complexos e ao valor e época de resultados tri- (–) Provisão dos meses de
ficiente pela Administração para cobrir as prováveis perdas na realização butáveis futuros. Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios dezembro de 2017 e 2016
(2) (2)
(4)
(4)
das contas a receber, considerando o seguinte critério: análise individual internacionais, bem como a natureza de longo prazo e a complexidade dos Receita financeira - fiscal
130 130
91
91
dos devedores, independentemente do período de vencimento. As despesas instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e Percentual de presunção
32% 32%
32% 32%
com a constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa são as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam Receita bruta presunção 3.093 3.093
2.581 2.581
registradas na rubrica “Outras despesas operacionais” na demonstração do exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já registrada. A Com- Outras receitas
–
–
74
74
resultado, quando aplicável. 2.5. Propriedade para investimento: É a pro- panhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para possí- Base de cálculo
priedade mantida para obter renda com aluguéis e mensuradas ao custo veis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais. O valor (Presumido)
3.093 3.093
2.655 2.655
histórico, deduzido da depreciação calculada pelo método linear para alocar dessas provisões baseia-se em vários fatores, como interpretações diver- Alíquota do adicional do IR
10%
–
10%
–
seus custos aos seus valores residuais a vida útil estimada. O valor justo da gentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autorida- Alíquota do IR e da CS
15% 9%
15% 9%
propriedade para investimento é divulgado, conforme Nota Explicativa nº 6. de fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa IR e CS
(749) (278) (1.028) (640) (239) (879)
Anualmente, a Companhia revisa a vida útil e o valor residual das suas pro- ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no res- IR e CS sobre as receitas
priedades para investimento. 2.6. Tributos: Imposto sobre receitas de alu- pectivo domicílio da Companhia. Valor justo dos instrumentos financeiros: financeiras
(33) (12) (44) (22)
(8) (30)
guel e serviços prestados: As receitas de aluguel das propriedades para in- Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no ba- Despesa com IR e CS vestimento e dos serviços prestados estão sujeitas aos seguintes lanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado corrente
(782) (290) (1.072) (663) (247) (909)
impostos e contribuições tributadas pelo regime de caixa, pelas seguintes utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa des- Taxa efetiva
25% 9%
25% 9%
alíquotas básicas:
contado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no b) Composição do imposto de renda e contribuição social diferida: O saldo
Impostos e contribuições 2017
Sigla Alíquotas mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determi- líquido de imposto de renda e contribuição social diferido passivo em
Programa de Integração Social
PIS
0,65% nado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julga- 31/12/2017 está assim demonstrado:
31/12/2017 31/12/2016
Contribuição Social para Financiamento da
(15)
(14)
mento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, Diferença temporária - regime caixa
Seguridade Social
COFINS
3,00% risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas IR diferido passivo
(15)
(14)
Impostos e contribuições 2016
Sigla Alíquotas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instru- Em 31/12/2017, o imposto de renda e a contribuição social diferidos passiPrograma de Integração Social
PIS
0,65% mentos financeiros. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não vos são oriundos dos ajustes entre os reconhecimentos e critérios contábeis
Contribuição Social para Financiamento da
financeiros (impairment): A Administração revisa anualmente e/ou quando diferentes entre a contabilidade fiscal e a societária. Esse saldo está repreSeguridade Social
COFINS
3,00% ocorre algum evento específico o valor contábil líquido dos ativos com o sentado pela diferença temporária tributável, e a obrigação de pagar o
Esses encargos são apresentados como deduções das receitas de aluguel, objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, tributo incidente sobre a receita em períodos futuros é um passivo fiscal diconforme demonstrado na Nota 8. Imposto de renda e contribuição social - operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de ferido. A realização desse passivo decorrerá da linearização da receita.
correntes: Ativos e passivos tributários correntes são mensurados ao valor seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil 9. Patrimônio líquido: a) Capital social: A Companhia apresenta, em
recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvaloriza- 31/12/2017, um capital social de R$63.509 (R$63.509 em 2016), valor esse
de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas ção (impairment), ajustando o valor contábil ao valor recuperável. Essas totalmente subscrito pela acionista BRE/Alpha - Fundo de Investimento em
que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço apli- perdas são lançadas ao resultado do exercício quando identificadas. Participações, representado por 63.509.463 ações ordinárias, nominativas e
cadas sobre a receita tributável pelo regime de caixa. Imposto de renda e 4. Novas normas e interpretações ainda não adotadas: A Companhia sem valor nominal (63.509.463 ações ordinárias em 2016). b) Reservas de
contribuição social correntes relativos a itens reconhecidos diretamente no decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação lucros: i) Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado
patrimônio líquido são reconhecidos no patrimônio líquido. A Administração ou alteração que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor. em cada exercício social, em conformidade com o artigo 193 da Lei nº
periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a regulamen- A natureza e a vigência de cada uma das novas normas e alterações 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. ii) Reserva de retenção de
tação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. são descritas a seguir:
lucros: Foi constituída com base em saldos de lucros acumulados e serão
Impostos diferidos: Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na Pronunciamento
destinadas conforme deliberação a ser dada em Assembleia Geral. c) DiviDescrição
Vigência
data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores
dendos: De acordo com o Estatuto Social da Companhia, é garantido aos
Refere-se à primeira fase do
contábeis. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as dife- CPC 48/IFRS 9 - projeto de substituição da IAS 39 Exercícios anuais acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 1% do lucro líquido anual
renças tributárias temporárias, exceto: • Quando o imposto diferido passivo Instrumentos
- Instrumentos Financeiros:
iniciados a partir ajustado, nos termos da legislação societária. Em 25/07/2017, conforme Ata
de Assembleia Geral Extraordinária registrada na Junta Comercial
surge do reconhecimento inicial de ágio ou de um ativo ou passivo em Financeiros
Reconhecimento e Mensuração. de 1º/01/2018.
456.017/17-3, foi aprovada a distribuição de dividendos, apurados com base
uma transação que não for uma combinação de negócios e, na data da
Convergência do IASB
nos lucros acumulados de 2016 e de janeiro a junho de 2017 no valor de
transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal. Impostos
(“International Accounting
R$500. Em 3/11/2017, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária
diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias deStandards Board”) e FASB
registrada na Junta Comercial 536.553/17-8, foi aprovada a distribuição de
dutíveis, créditos e perdas tributárias não utilizados, na extensão em que CPC 47/IFRS 15 - (“Financial Accounting Standards
seja provável que o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças Receitas de
Board”) sobre o reconhecimento Exercícios anuais dividendos, apurados com base nos lucros evidenciados no balanço patritemporárias dedutíveis possam ser realizadas, exceto: • Quando o imposto Contratos com de receita em transações de
iniciados a partir monial levantado em 30/09/2017 no valor de R$1.000. A Companhia liquidou, durante o exercício de 2017, a integralidade dos dividendos propostos
diferido ativo relacionado com a diferença temporária dedutível é gerado no
contratos com clientes.
de 1º/01/2018.
Clientes
reconhecimento inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é CPC 06 (R2)/IFRS Refere-se à definição e à
Exercícios anuais totalizando o valor de R$1.500, incluindo os dividendos mínimos obrigatóuma combinação de negócios e, na data da transação, não afeta o lucro 16 - Arrendamento orientação do contrato de
iniciados a partir rios e adicionais referentes ao exercício de 2017 demonstrado a seguir a
destinação do lucro do exercício:
contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal; e • Sobre as diferenças temporárias Mercantil (a)
arrendamento previsto na IAS17. de 1º/01/2019.
31/12/2017
dedutíveis associadas com investimentos em controladas, impostos diferi- (a) Para o IFRS 9 e 16 a Administração da Companhia aguarda a edição do Destinação do lucro do exercício
5.923
dos ativos são reconhecidos somente na extensão em que for provável que correspondente normativo no Brasil pelo CPC para análise dos possíveis Lucro líquido do exercício
(296)
as diferenças temporárias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro tribu- impactos em suas demonstrações financeiras. Atualmente, a Administração Constituição de reserva legal no exercício
(59)
tável esteja disponível para que as diferenças temporárias possam ser utili- da Companhia está avaliando os potenciais efeitos dos respectivos pronun- Dividendos mínimos obrigatórios pagos
(941)
zadas. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada ciamentos aprovados pela CFC nos saldos de abertura referente a Dividendos adicionais propostos e pagos
(4.627)
data do balanço e baixado na extensão em que não é mais provável que 1º/01/2018, bem como nas demonstrações financeiras do exercício a findar- Constituição de reserva de retenção de lucros
–
Total
lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do ati- se em 31/12/2018 e 2019. 5. Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos
10.
Receita
líquida:
31/12/2017
31/12/2016
vo tributário diferido venha a ser utilizado. Impostos diferidos ativos baixados estão representados por: Descrição
31/12/2017 31/12/2016
10.413
9.345
são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na extensão em Aplicações financeiras (a)
4.214
1.706 Receita de aluguéis
(353)
(295)
que se torna provável que lucros tributáveis futuros permitirão que os ativos
4.214
1.706 Tributos sobre receita
10.061
9.050
tributários diferidos sejam recuperados. Impostos diferidos ativos e passivos (a) Representadas substancialmente por Certificados de Depósitos Bancá- Receita líquida
31/12/2017 31/12/2016
são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano rios (CDBs) e operações compromissadas lastreadas em CDBs de emissão 11. Despesas gerais e administrativas:
(798)
(651)
em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de de instituições financeiras de primeira linha, sendo resgatáveis em prazo Serviços prestados por terceiros
(507)
(506)
imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. Impos- inferior a 90 dias da data das respectivas operações, com remuneração de Depreciação
Despesas gerais
(1.757)
(1.538)
to diferido relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líqui- 83,50% a 96,50% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
(3.062)
(2.695)
Total
do também é reconhecido no patrimônio líquido, e não na demonstração do 6. Propriedade para investimento:
12.
Resultado
financeiro
líquido:
Os
saldos
estão
representados
por:
resultado. Itens de imposto diferido são reconhecidos de acordo com a tranVida útil média
31/12/2017 31/12/2016
sação que originou o imposto diferido, no resultado do período ou diretaremanescente em anos 31/12/2017 31/12/2016
mente no patrimônio líquido. Impostos diferidos ativos e passivos serão Terrenos
85.880
85.880 Despesas financeiras
(134)
(99)
apresentados líquidos se existe um direito legal ou contratual para compen- Edificações
59 (*)
30.380
30.380 Juros/Descontos concedidos
(134)
(99)
sar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos diferidos são relacio- Construção
6.637
4.815 Total
nados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. Depreciação acumulada
(1.898) (1.391) Receitas financeiras
132
95
2.7. Provisão para redução ao valor recuperável de ativos não financei120.999 119.684 Rendimento sobre aplicações financeiras
27
87
ros: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos (*) A vida útil foi estabelecida com base no laudo de avaliação fornecido por Outras receitas financeiras
159
182
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômi- empresa especializada e independente para o exercício de 2015 e atualiza- Total
(25)
83
cas ou operacionais, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor da internamente pela Companhia para o exercício de 2017, para a deprecia- Resultado financeiro
recuperável. Sendo tais evidências identificadas e caso o valor contábil líqui- ção é utilizado o método linear. A Companhia utiliza como forma de apresen- 13. Instrumentos financeiros: a) Gerenciamento de riscos: A Companhia
do exceda o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, tação da propriedade para investimento o método de custo histórico. participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável Durante o ano de 2017 ocorreram movimentações como demonstrado no registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas
de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como quadro abaixo: Movimentação das propriedades para investimentos:
Marcelo Fedak - Diretor
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da BRE Ponte I Empreendimentos e é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilida- internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções releParticipações S.A. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstra- des da Administração e da governança pelas demonstrações financei- vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
ções financeiras da BRE Ponte I Empreendimentos e Participações S.A. ras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta- são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem- ção das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômibro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiabrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres ras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati- de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantevas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi- Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsá- mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada- vel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, di- e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira vulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida- independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executada BRE Ponte I Empreendimentos e Participações S.A. em 31 de dezembro de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtede 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida- Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do au- ções falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, toma- apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimatiContabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Atividades operacionais
31/12/2017 31/12/2016
Lucro líquido do exercício
5.923
5.480
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa líquido
gerado pelas atividades operacionais
Imposto de renda diferido
1
14
507
506
Depreciação acumulada
6.431
6.000
Variações nos ativos e passivos:
Aumento/(redução) no ativo:
Tributos a recuperar
328
(328)
Contas a receber
60
(244)
Despesas antecipadas
259
(259)
Adiantamento a fornecedores
10
(10)
Outros créditos
(55)
–
Aumento/(redução) de passivo:
Adiantamento de clientes
(20)
(51)
Contas a pagar
(1.039)
1.127
Tributos a pagar
22
(188)
(166)
209
Outros passivos circulantes
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
5.830
6.256
Atividades de investimento:
(1.822) (4.773)
Aquisição de propriedade para investimentos
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (1.822) (4.773)
Atividades de financiamento:
Aumento de capital
–
1.600
(1.500) (6.877)
Distribuição de dividendos
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (1.500) (5.277)
Aumento/(redução) líquido(a) de caixa
2.508 (3.794)
e equivalentes de caixa
Saldo de caixa e equivalente de caixa:
No início do exercício
1.706
5.500
No final do exercício
4.214
1.706
Aumento/(redução) líquido de caixa
2.508 (3.794)
e equivalentes de caixa
necessidades e a reduzir a exposição a riscos de crédito, de taxa de juros e
de mercado. A administração desses riscos é efetuada por meio de definição
de estratégias, estabelecimento de sistemas de controle e determinação de
limites de posições. Não são realizadas operações envolvendo instrumentos
financeiros com finalidade especulativa. b) Valorização dos instrumentos financeiros: Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem como os critérios para sua valorização: • Caixa equivalentes de caixa: o valor de mercado desses ativos é similar aos valores
apresentados nas demonstrações financeiras. As taxas pactuadas refletem
as condições usuais de mercado; • Contas a receber: os valores de contas
a receber apresentados a valor contábil têm valor de mercado similar.
c) Valor justo dos ativos e passivos financeiros: O valor justo dos ativos e
passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser
trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não
em uma venda ou liquidação forçada. Os seguintes métodos e premissas
foram utilizados para estimar o valor justo: • Caixa e equivalentes de caixa,
contas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e outras obrigações de curto prazo se aproximam de seu respectivo valor contábil em grande parte devido ao vencimento no curto prazo desses instrumentos; • Os
valores registrados das aplicações financeiras, em certificado de depósito
bancário e operações compromissadas, não apresentam diferença para o
valor de mercado. d) Considerações sobre riscos: Riscos de juros: Relacionado com a possibilidade de perda por oscilação de taxas ou descasamento
de moedas nas carteiras ativas e passivas. O indexador condicionado às
aplicações financeiras é o CDI. Para as contas a receber de aluguéis o indexador utilizado é o IGP-M, considerado para atualização do saldo até o final
do contrato. As posições passivas da Companhia estão basicamente representadas por contas a pagar, adiantamento de clientes e cauções, sendo os
dois últimos estabelecidos conforme contratos e atrelados ao indexador
IGP-M e CDI, respectivamente. A Companhia enveredou estudos de mercado e posiciona-se de forma a assumir os eventuais descasamentos entre
estes indicadores. Riscos de crédito: A Companhia mantém contas correntes bancárias e aplicações financeiras com instituições financeiras aprovadas pela Administração de acordo com os critérios objetivos para diversificação de riscos de crédito. Para gerenciamento das perdas com os locatários,
a Companhia tem por política efetuar análise de crédito, liquidez e exposições financeiras que possam comprometer a capacidade financeira dos
potencias promitentes honrarem seus compromissos de aquisição dos imóveis. Estas análises baseiam-se em suporte documental e modelo de análise interno. Riscos de liquidez: É o risco da Companhia não possuir recursos
líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e
pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa em moeda
nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e
recebimentos futuros, sendo monitoradas pela administração da Companhia. Gestão de risco de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar
seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade de suas
operações, para oferecer retorno aos seus sócios e garantia às demais partes interessadas, além de manter uma adequada estrutura de capital. Risco
operacional: É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma
variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias
e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos
operacionais surgem de todas as operações da Companhia. O objetivo da
Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de
prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia e buscar eficácia
de custos e para evitar procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e
criatividade. A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para tratar riscos operacionais é atribuída à alta administração dentro de cada unidade de negócio. A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da Companhia para a
administração de riscos operacionais nas seguintes áreas: • Exigências para
segregação adequada de funções, incluindo a autorização independente de
operações; • Exigências para a reconciliação e monitoramento de operações; • Cumprimento com exigências regulatórias e legais; • Documentação
de controles e procedimentos; • Exigências para a avaliação periódica de
riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados; • Exigências de reportar prejuízos
operacionais e as ações corretivas propostas; • Desenvolvimento de planos
de contingência; • Treinamento e desenvolvimento profissional; • Padrões
éticos e comerciais; • Mitigação de risco, incluindo seguro quando eficaz.
Identificação e valorização dos instrumentos financeiros: A Companhia não
possui operações com instrumentos financeiros não refletidas nas demonstrações financeiras em 31/12/2017 e de 2016, assim como não realizou operações com derivativos financeiros. e) Análise de sensibilidade: A Companhia realizou análise de sensibilidade dos principais riscos aos quais seus
instrumentos financeiros estão expostos, basicamente representados por
variações de índices de inflação (IGP-M) e variação de taxa de juros (CDI).
Com base nas projeções divulgadas pelo Banco Central (fontes:
http://www.bcb.gov.br/), a Companhia considerou estas informações para o
cenário provável. Foram calculados cenários crescentes e decrescentes de
25% e 50% sobre os Ativos e Passivos Líquidos, sendo que segue abaixo o
demonstrativo da análise de sensibilidade:
Au- AuQueda Queda Cenário mento mento
de 50% de 25% provável de 25% de 50%
Indexador
CDI
3,38% 5,06% 6,75% 8,44% 10,13%
IGP-M
2,26% 3,38% 4,51% 5,64% 6,77%
Saldo
Au- AuAtivos e passivos líquido Queda Queda Cenário mento mento
31/12/17 de 50% de 25% provável de 25% de 50%
líquidos
CDI
3.822 129 193
258 322 387
(654) (15) (22)
(29) (37) (44)
IGP-M
Total
3.168 114 171
228 286 343
Saldo
Sem
em 2017 CDI IGP-M indexador
Saldos nas demonstrações
financeiras consolidadas
Aplicações Financeiras
4.214 4.214
–
–
Contas a receber
1.283
– 1.283
–
Outros créditos
55
–
–
55
Total dos ativos com riscos
5.552 4.214 1.283
55
financeiros
Contas a pagar
(405)
–
–
(405)
Adiantamento de clientes e caução
(2.329) (392) (1.937)
–
Total dos passivos com riscos
(2.734) (392) (1.937)
(405)
financeiros
Total dos ativos e passivos com
2.818 3.822 (654)
(350)
riscos financeiros
Determinação do valor justo dos instrumentos financeiros: Os valores de
mercado informados em 31/12/2017 e 2016 não refletem mudanças subsequentes na economia, tais como taxas de juros e alíquotas de impostos e
outras variáveis que possam ter efeito sobre sua determinação. Especificamente quanto à divulgação, a Companhia aplica os requerimentos de hierarquização, que envolve os seguintes aspectos: • Definição do valor justo é a
quantia pela qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado,
entre partes conhecedoras e dispostas a isso em transação sem favorecimento; • Hierarquização em três níveis para a mensuração do valor justo, de
acordo com inputs observáveis para a valorização de um ativo ou passivo na
data de sua mensuração. A valorização em três níveis de hierarquia para a
mensuração do valor justo é baseada nos inputs observáveis e não observáveis. Inputs observáveis refletem dados de mercado obtidos de fontes independentes, enquanto inputs não observáveis refletem as premissas de
mercado da Companhia. Esses dois tipos de inputs criam a hierarquia de
valor justo apresentada a seguir: • Nível 1 - preços cotados para instrumentos idênticos em mercados ativos; • Nível 2 - preços cotados em mercados
ativos para instrumentos similares, preços cotados para instrumentos idênticos ou similares em mercados não ativos e modelos de avaliação para os
quais inputs são observáveis; e • Nível 3 - instrumentos cujos inputs significantes não são observáveis. A composição abaixo demonstra ativos financeiros da companhia à classificação geral desses instrumentos em conformidade com a hierarquia de valorização.
Nível da hierarquia 2017 2016
Ativos
Equivalentes de caixa (aplicação financeira)
2 (a) 4.214 1.706
(a) Valor justo através da cotação de preços de instrumentos financeiros
semelhantes em mercados não ativos. 14. Demandas judiciais: Com base
na opinião dos consultores jurídicos da Companhia e avaliação da Administração, não foram registradas provisões para contingências, pois não havia
processos classificados como de perda provável. Não sendo necessária
qualquer divulgação adicional, em função de não haver processos classificados como perda possível e remota.
Antonio Cesar Fernandes Freitas - Contador - CRC 1SP 242050/O-5
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, 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
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 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. São Paulo, 11 de junho
de 2018. ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. CRC-2SP034519/O-6; Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata - Contador CRC-1SP209240/O-7.
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H-BUSTER PARTICIPAÇÕES S/A
Ficam os senhores acionistas da empresa convocados a se reuni

m

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016878-56.2012.8.26.0009
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado
de São Paulo, Dr(a). Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) TEREZINHA APARECIDA ROSA, RG 19.871.197, que lhe foi proposta uma ação
de Cobrança (Procedimento Comum) por parte de Beneficência Nipo Brasileira de São
Paulo, alegando em síntese que existe uma dívida no valor de R$ 160.862,79 (Julho/2008),
decorrente de serviços hospitalares prestados pela autora à genitora da requerida (Notasfiscais de serviço nº 00065982 e nº 00070796). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
06 de junho de 2019.
B 19 e 20/06

@
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO /SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 18/
06/19, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1EB46 - CONTRATO: 302624055314-4 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0262-PENHA DE FRANCA
ENDERECO DO IMÓVEL:RUA SAO FLORENCIO, Nº1500, APARTAMENTO 52, 5º
ANDAR OU 6º PAVIMENTO, EDIFICIO CAMELIA, CONDOMINIO PARQUE
RESIDENCIAL PENHA DE FRANÇA, 41º SUBDISTRITO CANGAIBA, SAO PAULO/
SP. CABENDO-LHE UMA VAGA INDETERMINADA DESCOBERTA NO
ESTACIONAMENTO EXTERNO DO EDIFICIO - SAO PAULO – SP.
JOSE LUIZ SANZONI, BRASILEIRO(A), ELETRICITÁRIO, CPF: 08508164831, CI:
12.778.102-SSP/SP SOLTEIRO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
18 - 19 - 20/06/2019
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

São Paulo, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho de 2019

BRE Ponte V Empreendimentos e Participações S.A.

(anteriormente denominada BRPR 54 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.)
CNPJ nº 05.449.534/0001-13
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais, exceto lucro (prejuízo) por ação)
Balanços Patrimoniais

Notas 31/12/2015

Ativo
26.218
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
6
22.723
Contas a receber
8
3.491
Despesas antecipadas
4
Não circulante
157.792
157.792
Propriedade para investimento
7
Total do ativo
184.010
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2013 (não auditado)
Aumento de capital
Prejuízo do exercício
Constituição de reserva legal no exercício
Constituição de reserva de retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2014 (não auditado)
Aumento de capital (nota 11)
Lucro líquido do exercício
Destinação do resultado (nota 11)
Constituição de reserva legal (nota 11)
Constituição de reserva de retenção de lucros (nota 11)
Dividendos (nota 11)
Saldos em 31 de dezembro de 2015

Balanços Patrimoniais
Notas 31/12/2015
31/12/2014
Passivo
(não auditado)
Circulante
2.354
473
Contas a pagar
8
–
Tributos a pagar
9
2.305
473
Lucros e dividendos a pagar
41
–
–
79.381
Não circulante
Tributos diferidos
10
–
79.381
181.656
169.458
Patrimônio líquido
11
Capital social
23.292
15.292
Reservas de lucros
138.644
154.166
Dividendos propostos
19.720
–
184.010
249.312
Total do passivo e do patrimônio líquido
Reserva de lucros
Dividendos
Reserva
Reserva de Retenção adicionais
Lucros
Total
legal lucros a realizar de lucros propostos acumulados
2.105
118.400
65.358
–
– 201.155
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(31.697) (31.697)
–
–
–
–
–
–
–
– (31.697)
–
31.697
–
2.105
118.400
33.661
–
– 169.458
–
–
–
–
– 8.000
–
–
–
–
4.239 4.239
–
–
–
–
(41)
(41)
212
–
–
–
(212)
–
–
–
3.986
–
(3.986)
–
–
– (19.720)
19.720
–
–
2.317
118.400
17.927
19.720
– 181.656

31/12/2014
(não auditado)
1.766
81
1.685
–
247.546
247.546
249.312
Capital
social
15.292
–
–
–
–
15.292
8.000
–
–
–
–
–
23.292

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto: A BRPR 54 Empreendimentos Imobiliários e Participações
Ltda., empresa pertencente ao Grupo BR Properties, foi vendida em
25/11/2015 para a empresa BRE Ponte Participações S.A. (BRE Ponte). Por
ocasião dessa transação, houve alteração da sua razão social e objeto social, passando para BRE Ponte V Empreendimentos e Participações S.A. (a
“Companhia” ou “BRE Ponte V”), transformou o tipo societário da sociedade
de uma sociedade limitada para uma sociedade por ações de capital fechado. A Companhia está domiciliada no Brasil à Avenida Brigadeiro Faria Lima,
2277, sala 1201, parte Jardim Paulistano, CEP: 01452-000. Segue abaixo o
novo objeto social que a Companhia passou a ter: (a) Desenvolvimento e
investimento em empreendimentos imobiliários e construção de imóveis; (b)
Comercialização por venda, arrendamento de imóveis próprios, compra e
venda de imóveis sejam eles terrenos, frações ideais de terrenos, escritórios, armazéns, lojas de varejo, edifícios construídos no regime de built-to-buit), (c) Participação em sociedades, associações, fundos de investimentos imobiliário ou fundos de investimentos em participações; e (d) Locação e
sublocação de bens próprios, desde que não seja mediante operação de
leasing. Maiores detalhes sobre a transação de venda e compra da Companhia poderá ser vista na Nota 5 dessas demonstrações financeiras. 2. Apresentação das demonstrações financeiras: 2.1. Base de preparação das
demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), que incluem os princípios
previstos na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo CPC e deliberados pelo
CFC. A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo (CPC) e demais órgãos reguladores que estavam em
vigor em 31/12/2015. As demonstrações financeiras são apresentadas em
reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na
preparação das demonstrações financeiras foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.
Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem as estimativas do valor justo das propriedades para investimento, a análise do risco
de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim
como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo
de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos trimestralmente. A diretoria da Companhia autorizou a conclusão das
demonstrações financeiras em 17/10/2016, considerando os eventos subsequentes ocorridos até essa data, que tiveram efeito sobre essas demonstrações financeiras. 2.2. Resultado: Os resultados são registrados pelo regime
de competência. A receita de arrendamento de propriedade para investimento reconhecida no resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento. Incentivos de arrendamento concedidos contratualmente são reconhecidos como parte integral da receita total de aluguéis, pelo período do
arrendamento. As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre
aplicações financeiras e sobre variações monetárias sobre os contratos de
locações, os quais são reconhecidos integralmente no resultado, através do
método dos juros efetivos. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e
equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos. Para que um investimento de curto prazo seja qualificado como
equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante
conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de
valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente
de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três
meses ou menos, a contar da data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.4. Contas a receber e adiantamento de clientes: As contas a receber são decorrentes das locações dos imóveis, os quais são registrados de
acordo com o critério contábil apresentado na nota explicativa nº 2.2. Quando o valor recebido é maior que o valor reconhecido como receita pelo método linear, a diferença é registrada como um passivo, à rubrica “Adiantamento de clientes”. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é
constituída em montante considerado suficiente pela Administração para
cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber, considerando
o seguinte critério: análise individual dos devedores, independentemente do
período de vencimento. As despesas com a constituição da provisão para
créditos de liquidação duvidosa são registradas na rubrica “Outras despesas
operacionais” na demonstração do resultado, quando aplicável. 2.5. Propriedade para investimento: Propriedades para investimento são inicialmente mensuradas ao custo de formação ou aquisição, incluindo custos da
transação. Após o reconhecimento inicial, propriedades para investimento
são apresentadas ao valor justo, que reflete as condições de mercado na
data do balanço. O ajuste a valor justo é apurado considerando o valor justo
do imóvel, menos o custo atribuído do imóvel (custo histórico líquido do imóvel mais o valor líquido da reavaliação prévia mantida), sendo que nos casos
em que é identificada uma variação positiva ou negativa (ganho ou perda)
no valor justo das propriedades para investimento o ajuste é reconhecido
integralmente no resultado do exercício. Propriedades para investimento são
baixadas quando vendidas ou quando deixam de ser permanentemente utilizadas e não se espera nenhum benefício econômico futuro da sua venda.
A diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo é
reconhecida na demonstração do resultado no período da baixa. Metodologias para mensuração do valor justo das propriedades para investimento:
Para a mensuração do valor justo das propriedades, a Companhia contrata
empresa especializada que, usualmente, considerara as seguintes metodologias: • Comparativos diretos de dados de mercado: por este método, o
valor de mercado aplicável a um imóvel é definido com base em evidências
de mercado comparáveis, ou seja, imóveis semelhantes em oferta ou transacionados recentemente. Essas evidências de mercado foram homogeneizadas por meio de ponderação de fatores, de forma a subsidiar a definição
de uma faixa de valor. Na falta de elementos comparáveis, adotaram-se
também os demais métodos para a definição do valor. • Método da renda/
capitalização direta: por essa metodologia, pressupõe-se a expectativa de
retorno, ou rentabilidade esperada (yield), por um investidor em um determinado imóvel, ou seja, baseia-se no retorno pontual proporcionado sobre o
investimento efetuado. Toma-se como parâmetro a receita potencial anual
do imóvel, sobre a qual é aplicada taxas de atratividade (capitalização) coerentes com o mercado, refletindo o risco do investimento, e que resulta no
valor disponível para a aquisição do mesmo. • Método da renda/fluxo de
caixa descontado: por essa metodologia foi projetado a receita de aluguel
atual, com base no desempenho atual e histórico, por um período de 10
anos, considerando taxas de crescimento apropriadas e os eventos de contrato (reajustes, revisões e renovações), ocorrendo na menor periodicidade
definida pela legislação incidente sobre os contratos de locação. Para os
casos em que o aluguel atual é superior ou inferior ao de mercado, foram
consideradas as revisões a mercado, nas datas de revisionais de cada contrato. Além disso, no caso de haver cobrança de aluguel percentual, as projeções consideram a maior entre as receitas auferidas. Para refletir a perpetuidade das operações, ao final do 10º ano, foi capitalizada a receita, sendo
que o fluxo de receitas e o valor da perpetuidade são então trazidos a valor
presente com taxas de desconto adequadas a percepção de risco do mercado, levando em conta o risco/desempenho provável de cada cenário. Para
efeitos de análise, consideramos a continuidade dos contratos vigentes, havendo renovação automática dos mesmos e foram desconsideradas perdas
de receita por inadimplência. As premissas utilizadas para a mensuração do
valor justo estão descritas detalhadamente na Nota 7. 2.6. Tributos: Imposto
sobre receitas de aluguel e serviços prestados: As receitas de aluguel das
propriedades para investimento e dos serviços prestados estão sujeitas aos
seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: Impostos e contribuições - Alíquotas: PIS - 1,65%; COFINS - 7,60%. Esses
encargos são apresentados como deduções das receitas de aluguel, conforme demonstrado na Nota 12. IR e CS - correntes: Ativos e passivos tributários correntes são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar
para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias
usadas para calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço. IR e CS correntes relativos a itens
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido são reconhecidos no patrimônio líquido. A Administração periodicamente avalia a posição fiscal das
situações nas quais a regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. Impostos diferidos: Imposto diferido é
gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais
de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos passivos
são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias, exceto:
• Quando o imposto diferido passivo surge do reconhecimento inicial de ágio
ou de um ativo ou passivo em uma transação que não for uma combinação
de negócios e, na data da transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou
prejuízo fiscal. Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas tributárias não utilizados,
na extensão em que seja provável que o lucro tributável esteja disponível
para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, exceto: • Quando o imposto diferido ativo relacionado com a diferença temporária
dedutível é gerado no reconhecimento inicial do ativo ou passivo em uma
transação que não é uma combinação de negócios e, na data da transação,
não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal; • Sobre as diferenças
temporárias dedutíveis associadas com investimentos em controladas, impostos diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão em que for
provável que as diferenças temporárias sejam revertidas no futuro próximo e
o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias
possam ser utilizadas. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é
Aos Acionistas e Administradores da BRE Ponte V Empreendimentos e
Participações S.A. (anteriormente denominada BRPR 54
Empreeendimentos Imobiliários e Participações Ltda.) São Paulo - SP.
Examinamos as demonstrações financeiras da BRE Ponte V
Empreendimentos e Participações S.A. (anteriormente denominada BRPR
54 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.) (“Companhia”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2015 e as demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações
financeiras: A Administração da Companhia é responsável pela elaboração
e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e
médias empresas (NBC TG 1000) e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração dessas
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente

Demonstrações do Resultado

Notas 31/12/2015

31/12/2014
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
(não auditado)
31/12/2015
31/12/2014
1.529 Atividades operacionais
(não auditado)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
4.239
(31.697)
(91) Ajustes para conciliar o resultado ao caixa líquido
– gerado pelas (usado nas) atividades operacionais
Valor justo de propriedades para investimento 16.311
49.512
(49.512) Imposto de renda diferido
(4.636)
(16.686)
(48.074)
15.914
1.129
12 Variações nos ativos e passivos
(48.062) Aumento (redução) no ativo:
16.365 Contas a receber
(2.573)
(1.685)
(31.697) Despesas antecipadas
(4)
–
(2,07) Aumento (redução) de passivo:
8
–
31/12/2014 Contas a pagar
1.832
473
(não auditado) Tributos a pagar
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
4.239
(31.697) Caixa líquido gerado pelas (usado nas)
15.177
(83)
Total de resultados abrangentes do exercício
4.239
(31.697) atividades operacionais
Atividades de investimento:
(535)
–
a transação foi classificada como uma aquisição de ativos, à luz do CPC27 Aquisição de propriedade para investimentos
- Ativo imobilizado, sendo registrado ao valor de custo de aquisição, não Caixa líquido usado nas
(535)
–
sendo apurado ágio ou deságio. O conjunto de ativos e passivos adquiridos atividades de investimento
ao valor justo, na data da aquisição, está demonstrado abaixo: Composição Atividades de financiamento:
8.000
–
Aumento
de
capital
do ativo líquido adquirido - Valor justo na data da aquisição: Ativo circulante - 29.569; Ativo não circulante - 231.770; Passivo circulante - (6.366); Caixa líquido gerado pelas
8.000
–
Passivo não circulante (*) - (74.745); Ativo líquido - 180.277. (*) Representa- atividades de financiamento
do significativamente pelos tributos diferidos sobre mais-valia da proprieda- Aumento (redução) líquido(a) de
22.642
(83)
de para investimento. Em 31/12/2015, a BRE Ponte efetuou uma reestrutu- caixa e equivalentes de caixa
ração e cindiu determinados ativos adquiridos, dentre eles a parcela de Saldo de caixa e equivalente
81
164
conjunto de ativos e passivos adquiridos referentes à BRE Ponte V, e contri- No início do exercício
22.723
81
buiu o ativo líquido na própria Companhia adquirida, o qual foi incorporado No final do exercício
aos seus ativos. A parcela cindida da BRE Ponte e contribuída na BRE Pon- Aumento (redução) líquido(a) de
22.642
(83)
te V, ao seu valor contábil, está demonstrado a seguir, não tendo sido apu- caixa e equivalentes de caixa
rado nenhum ganho ou perda na transação e/ou efeito no patrimônio líquido variando de acordo com características específicas das propriedades com
da Companhia, porém, os valores anteriormente contabilizados ao custo de
formação/aquisição, foram substituídos pelos valores a mercado na data da base em dados observados no mercado. As taxas utilizadas no desconto
aquisição pela BRE Ponte, atualizados até 31/12/2015, eliminando com isso dos fluxos oscilaram entre 7,8% e 11,8% a.a. Ressalta-se que o valor justo
os tributos diferidos anteriormente registrados: Composição do ativo líqui- em 31/12/2015, não apresenta variação significativa quando comparado
do contribuído - Valor contábil na data da incorporação: Ativo circulante com o valor justo apurado na data de aquisição dos ativos líquido pela BRE
(*) - 26.218; Ativo não circulante (*) - 157.792; Passivo circulante - (2.354); Ponte, conforme mencionado na Nota 1. O modelo de fluxo de caixa desconPassivo não circulante (*) - –; Ativo líquido - 181.656. (*) Passivo não circu- tado foi estimado com base nos fluxos de caixa individuais de cada imóvel,
lante, representado anteriormente, de forma significativa, pelos tributos dife- sendo considerado o valor atual do aluguel até o final do contrato e o valor
ridos sobre mais-valia da propriedade para investimento e da linearização do aluguel de mercado atual projetado até o final do período que a Compada receita de aluguel a receber, os quais passaram a não ser mais reconhe- nhia estima manter a propriedade em seu portfólio. Após isso, está desconcidos face ao ajuste dos valores contábeis e fiscais para o valor de custo de tado do fluxo o orçamento de custos a incorrer - Capex, para os imóveis que
aquisição. 6. Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos estão representa- estão em construção. As taxas de desconto utilizadas no cálculo do fluxo de
dos por:
caixa (DCF) para os imóveis construídos e em construção foram:
Descrição
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
(não auditado)
(não auditado)
Caixa e bancos
297
1
De acordo com
De acordo com
Aplicações financeiras (a)
22.426
80 Crescimento de longo prazo
a condição
a condição
22.723
81 em taxas reais de aluguel (%) específica do imóvel específica do imóvel
(a) As aplicações financeiras da Companhia estão representadas substan- Taxa de desconto
7,8% a.a. - 11,8% a.a. 9,0% a.a. - 14,0% a.a.
cialmente por CDBs e operações compromissadas lastreadas em CDBs de Cap Rate
6,8% a.a. - 10,8% a.a. 8,0% a.a. - 10,0% a.a.
emissão de instituições financeiras de primeira linha, sendo resgatáveis em As premissas de receitas de locações com recebimentos mensais foram
prazo inferior a 90 dias da data das respectivas operações. A Companhia consideradas nos fluxos de caixa pelo seu último valor de recebimento e
tem políticas de investimentos financeiros que determinam que os investi- para as receitas de locações com recebimentos anuais foi considerado o
mentos se concentrem em valores mobiliários de baixo risco e aplicações último recebimento mais a atualização do índice do contrato até 31/12/2015
em instituições financeiras de primeira linha, remunerada a 100% do CDI. e 2014. Essas receitas foram consideradas no fluxo de caixa até o final do
7. Propriedades para investimento:
Valor
contrato de locação vigente, sendo que nos casos em que período do conDescrição
31/12/2014 Adição Incorporação justo 31/12/2015 trato vigente seja inferior ao “Hold period” as receitas de locações foram re(não auditado)
Volkswagen do Brasil 247.546 535
(88.524) (1.765) 157.792 ajustadas no fluxo de caixa pelo valor de mercado atual disponibilizado por
i) Informações sobre as propriedades para investimento: Em 31/12/2015, avaliadores especialistas no mercado imobiliário. A Companhia calculou os
data da cisão mencionada na Nota 5, a Companhia contratou empresa es- fluxos de caixas pelo método de Taxa Real e com isso não foram considerapecializada para emitir laudo sobre o valor justo dos imóveis cindidos na dos premissas de inflação nos cálculos. Em 2015 foram realizados reparos
BRE Ponte e que foram contribuídos em cada companhia adquirida. O valor na propriedade gerando desembolso total de R$535. 8. Contas a receber e
justo dos imóveis foi calculado considerando as metodologias mencionadas adiantamento de clientes: A locação regulada pelo contrato firmado entre
na Nota 2.5, prevalecendo o valor determinado por meio do Fluxo de Caixa a BRE Ponte V Empreendimentos e Participações S.A. e a Volkswagen do
Descontado (DCF), sendo calculado o valor presente com uma taxa de des- Brasil, o mesmo foi firmado em 01/12/2014, e tem duração inicial de 10
conto seguindo o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model). Taxas de anos. Os valores dos arrendamentos são acrescidos da variação acumulada
desconto para precificação das propriedades: os fluxos de caixa das do Índice Geral de Preços de Mercado divulgado pela Fundação Getulio
propriedades foram descontados através da utilização de taxas de mercado, Vargas (IGP-M/FGV) e possui a seguinte composição:
Receita líquida
12
22.866
Despesas e receitas operacionais
Gerais e administrativas
13
(346)
Outras despesas operacionais
–
Resultado com valor justo das
propriedades para investimento
7 (16.311)
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro
6.209
107
Receitas financeiras
14
Lucro (prejuízo) antes das provisões tributárias
6.316
Imposto de renda e contribuição social 10 (2.077)
4.239
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação
0,23
Demonstrações do Resultado Abrangente 31/12/2015

revisado em cada data do balanço e baixado na extensão em que não é
mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que
todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado. Impostos diferidos ativos baixados são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis futuros
permitirão que os ativos tributários diferidos sejam recuperados. Impostos
diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. Imposto diferido relacionado a itens reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido também é reconhecido no patrimônio líquido, e não na demonstração do resultado. Itens de imposto diferido são
reconhecidos de acordo com a transação que originou o imposto diferido, no
resultado do período ou diretamente no patrimônio líquido. Impostos diferidos ativos e passivos serão apresentados líquidos se existe um direito legal
ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à
mesma autoridade tributária. 2.7. Provisão para redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças
nas circunstâncias econômicas ou operacionais, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e caso o valor contábil líquido exceda o valor recuperável, é constituída
provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o
valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de
caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando
uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa.
O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em
contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre
partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à
venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no
preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. 2.8. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente: Reconhecimento inicial e mensuração: Os instrumentos financeiros da Companhia são representados,
principalmente por: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, contas
a pagar. Os instrumentos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo
acrescido dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão,
exceto os instrumentos financeiros classificados na categoria de instrumentos avaliados ao valor justo por meio do resultado, para os quais os custos
são registrados no resultado do exercício. Mensuração subsequente: A mensuração dos ativos e passivos financeiros depende da sua classificação, que Contas a receber:
Período de locação
Reajuste Circulante
Circulante
pode ser da seguinte forma (método utilizado pela Companhia): Ativos finanInício Término
Vencimento
Mês/ano 31/12/2015
31/12/2014
ceiros a valor justo por meio do resultado: ativos financeiros a valor justo por
(não auditado)
meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação e Wolkswagen do Brasil
01/12/2014 30/11/2024 anual Postecipado Dezembro/2016 IGP-M
3.491
1.685
ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por
meio do resultado. Ativos financeiros são classificados como mantidos para Refere-se aos valores a receber sobre os contratos de locação, os quais são 14. Resultado financeiro, líquido: Os saldos estão representados por:
31/12/2015
31/12/2014
negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo. A apropriados de acordo com a vigência dos contratos, linearmente. 9. Tribu(não auditado)
Companhia avaliou seus ativos financeiros a valor justo por meio do resulta- tos a pagar: Representam as obrigações tributárias correntes sobre as reRendimento sobre aplicações financeiras
107
12
do, pois pretende negociá-los em um curto espaço de tempo. Quando a ceitas de locação, conforme demonstramos a seguir:
–
–
31/12/2015
31/12/2014 Outras receitas financeiras
Companhia não estiver em condições de negociar esses ativos financeiros
107
12
(não auditado) Total
em decorrência de mercados inativos, e a intenção da Administração em Descrição
107
12
436
128 Resultado financeiro
vendê-los no futuro próximo sofrer mudanças significativas, a Companhia COFINS a recolher
95
28 15. Instrumentos financeiros: A Companhia participa de operações envolpode optar em reclassificar esses ativos financeiros em determinadas cir- PIS a recolher
1.301
226 vendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades
cunstâncias. A reclassificação para empréstimos e contas a receber, dispo- IR a recolher
471
91 ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis. A Administração desses
níveis para venda ou mantidos até o vencimento, depende da natureza do CS a recolher
2
– riscos é realizada por meio de definição de estratégias conservadoras, viativo. Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado: passivos fi- INSS retido na fonte a recolher
2.305
473 sando liquidez, rentabilidade e segurança. A Companhia restringe sua exponanceiros a valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros Total
para negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento a 10. IR e CS: Em 31/12/2015, o saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CS sição a riscos de crédito associados a bancos e a aplicações financeiras
valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros são classificados era de R$143, sobre o qual não houve reconhecimento de tributos diferidos. efetuando seus investimentos em instituições financeiras de primeira linha e
31/12/2015
31/12/2014 em títulos de curto prazo. O risco de crédito é minimizado, pois os contratos
como mantidos para negociação quando forem adquiridos com o objetivo de
(não auditado) de aluguel foram celebrados com clientes de primeira linha. (i) Risco de
venda no curto prazo. Essa categoria inclui instrumentos financeiros deriva6.316
(48.062) crédito - considerado como a possibilidade de a Companhia incorrer em
tivos contratados pela Companhia que não satisfazem os critérios de conta- Lucro (prejuízo) antes do IR e CS
(2.147)
16.341 perdas resultantes de problemas financeiros com os arrendatários, que os
bilização de hedge definidos pelo CPC 38 (IAS 39). Derivativos, incluídos os IR e CS às alíquotas nominais (34%)
levem a não honrar os compromissos assumidos com a Companhia. Para
derivativos embutidos que não são relacionados ao contrato principal e que Exclusões /(adições) permanentes, líquidas
148 minimizar esse risco, a Companhia celebra instrumentos de arrendamentos
devem ser separados, também são classificados como mantidos para nego- Utilização de prejuízos fiscais de anos anteriores 143
(73)
(124) com empresas de grande porte, além de serem submetidos à rigorosa anáciação, a menos que sejam designados como instrumentos de hedge efeti- Diferenças temporárias e permanentes
(2.077)
16.365 lise qualitativa, abrangendo, entre outros quesitos, a análise histórica da
vos. Ganhos e perdas de passivos para negociação são reconhecidos na Despesa com IR e CS
4.636
16.686 pontualidade na solvência das obrigações e a relação entre saldos devedodemonstração do resultado. 2.9. Outros ativos e passivos: Um ativo é re- IR e CS diferidos
(6.713)
(321) res e garantias a eles relacionadas. Adicionalmente, quando aplicável, os
conhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios IR e CS correntes
(2.077)
16.365 instrumentos de arrendamento estão garantidos por possibilidade de alienaeconômicos futuros serão gerados em favor da companhia e seu custo ou Total
valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no O saldo líquido de IR e CS diferido passivo em 31/12/2015 e 2014, está ção do imóvel arrendado. (ii) Risco de liquidez - considerado pela capacida31/12/2015
31/12/2014 de de a Companhia gerenciar os prazos de recebimento dos seus ativos em
balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou assim demonstrado:
(não auditado) relação aos pagamentos derivados das obrigações assumidas. Esse risco é
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um
eliminado pela compatibilidade de prazos e fluxos de amortização entre títurecurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando Ajuste a valor justo das propriedades
–
(79.524) los emitidos e lastros adquiridos. (iii) Pré-pagamentos - o risco derivado dos
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou para investimento
–
(79.524) pré-pagamentos por parte dos devedores dos créditos securitizados, cocambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as me- IR diferido passivo
–
143 mum nas operações de securitização, é neutralizado na Companhia pela
lhores estimativas do risco envolvido. 3. Julgamentos, estimativas e pre- Prejuízos fiscais e bases negativas de CS
–
143 disposição inserida nos títulos emitidos que lhe permite pré-pagar os títulos
missas contábeis significativas: Julgamentos: A preparação das demons- IR diferido ativo
–
(79.381) emitidos na proporção das antecipações efetuadas pelos devedores dos retrações financeiras da Companhia requer que a Administração faça IR diferido líquido
julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apre- Em função do processo de reestruturação mencionado na Nota 5, em cebíveis utilizados como lastro. a) Análise da sensibilidade dos instrumentos
sentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulga- 31/12/2015, a Companhia não possuía diferenças temporárias em relação financeiros derivativos: Os instrumentos financeiros da Companhia são reções de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financei- aos seus livros fiscais, não havendo tributos diferidos a serem constituídos presentados por caixa e equivalentes de caixa e estão registrados pelo valor
ras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia nessa data. Em 31/12/2014, o IR e a CS diferidos ativos haviam sido regis- de custo, acrescidos de rendimentos ou encargos incorridos, os quais até
levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do trados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças tempo- 31/12/2015 se aproximam dos valores de mercado. Os principais riscos atreativo ou passivo afetado em períodos futuros. No processo de aplicação das rárias entre a base fiscal de ativos e passivos e seu respectivo valor contábil. lados às operações da Companhia estão ligados à variação da CDI para
políticas contábeis da Companhia, a Administração fez os seguintes julga- As estimativas de recuperação dos créditos tributários foram baseadas no aplicações financeiras. As tabelas a seguir demonstram a análise de sensimentos que têm efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas prejuízo fiscal levando em consideração diversas premissas financeiras e de bilidade preparada pela Administração da Companhia e o efeito das operademonstrações financeiras. Estimativas e premissas: As principais premis- negócios consideradas no encerramento daquele exercício. Consequente- ções em aberto em 31/12/2015: Análise de sensibilidade - resumido:
Queda Queda Cenário Aumento Aumento
sas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importan- mente, essas estimativas estão sujeitas a não se concretizarem no futuro
de 50% de 25% provável de 25% de 50%
tes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco tendo em vista as incertezas inerentes a essas previsões. Os tributos diferi- Indexador
6,62% 9,93% 13,24% 16,55% 19,86%
significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e dos passivos são oriundos dos ajustes entre os reconhecimentos e critérios CDI
5,27% 7,90% 10,54% 13,18% 15,81%
passivos no próximo período financeiro, são discutidas a seguir: Valor justo contábeis diferentes entre a contabilidade fiscal e a societária. Esse saldo IGP-M
31/12/15 50% 25% Provável
25%
50%
das propriedades para investimento: A Companhia apresenta suas proprie- está representado pela diferença temporária tributável, e a obrigação de padades para investimento a valor justo, sendo as mudanças no valor justo gar o tributo incidente sobre o lucro em períodos futuros é um passivo fiscal Ativos e passivos
reconhecidas na demonstração do resultado. Para o exercício findo em diferido. A realização desse passivo decorrerá da alienação desse ativo, líquidos
22.426 1.485 2.227 2.969 3.712 4.454
31/12/2015, a Companhia utilizou uma empresa especializada de avaliação, com isso, a diferença temporária tributável reverterá e a entidade terá lucro CDI
3.491 184 276
368
460
552
externa e independente, tendo apropriada qualificação profissional reconhe- tributável. Os ajustes que ocasionam o registro contábil de tributos diferido IGP-M
25.917 1.669 2.503 3.337 4.172 5.006
cida e experiência recente na região e no tipo de propriedade que está sen- passivo referem-se substancialmente ao valor justo dos imóveis. 11. Patri- Total
do avaliada. As principais premissas adotadas para determinar o valor justo mônio líquido: a) Capital social: Em 17/03/2015, a Companhia aprovou Ativos
31/12/2015
CDI IGP-M Indexador
da propriedade para investimento são detalhadas na Nota 7. Impostos: Exis- mediante aprovação da AGE, a capitalização de um aporte no valor de Caixa e equivalentes de caixa
R$1.500.
Em
28/05/2015,
a
Companhia
aprovou
mediante
aprovação
da
tem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários
Caixa e bancos
297
–
–
297
complexos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o am- AGE, a capitalização de um aporte no valor de R$1.000. Em 13/08/2015, a Aplicações financeiras
22.426 22.426
–
–
plo aspecto de relacionamentos de negócios internacionais, bem como a Companhia aprovou mediante aprovação da AGO, a capitalização de um Contas a receber
3.491
– 3.491
–
natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais aporte no valor de R$2.000. Em 29/10/2015, a Companhia aprovou median- Total dos ativos com
existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou te aprovação da AGE, a capitalização de um aporte no valor de R$2.000. Em riscos financeiros
26.214 22.426 3.491
297
futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na re- 19/11/2015, a Companhia aprovou mediante aprovação da AGE, a capitali- b) Mensuração do valor justo: A Companhia divulga seus ativos e passivos
ceita e despesa de impostos já registrada. A Companhia constitui provisões, zação de um aporte no valor de R$1.500. Em 31/12/2015, o capital social financeiros a valor justo, com base nos pronunciamentos contábeis perticom base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de audito- subscrito e integralizado é de R$23.292, dividido em 23.292.126 ações ordi- nentes que definem valor justo, os quais se referem a conceitos de avaliação
rias por parte das autoridades fiscais. O valor dessas provisões baseia-se nárias, com valor nominal de 1,00 real cada. Em 31/12/2014, o capital social e requerimentos de divulgações sobre o valor justo. Especificamente quanto
em vários fatores, como interpretações divergentes dos regulamentos tribu- subscrito e integralizado é de R$15.292, dividido em 15.292.126 ações ordi- à divulgação, a Companhia aplica os requerimentos de hierarquização, que
tários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas nárias, com valor nominal de 1,00 real cada (não auditado). b) Reservas de envolve os seguintes aspectos: • Definição do valor justo é a quantia pela
diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assun- lucros: i) Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes
tos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Compa- em cada exercício social, em conformidade com o artigo 193 da Lei nº conhecedoras e dispostas a isso em transação sem favorecimento; • Hierarnhia. Imposto diferido ativo é reconhecido para todos os prejuízos fiscais não 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. ii) Reserva de lucros a realizar: quização em três níveis para a mensuração do valor justo, de acordo com
utilizados na extensão em que seja provável que haja lucro tributável dispo- A Reserva de lucros a realizar da Companhia foi constituída com base no inputs observáveis para a valorização de um ativo ou passivo na data de sua
nível para permitir a utilização dos referidos prejuízos. Julgamento significa- artigo 197 da Lei nº 6.404, onde a Companhia em Assembleia Geral poderá, mensuração. A valorização em três níveis de hierarquia para a mensuração
tivo da Administração é requerido para determinar o valor do imposto diferi- por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso dos dividen- do valor justo é baseada nos inputs observáveis e não observáveis. Inputs
do ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de dos obrigatórios a fim de ser constituída a reserva de lucros a realizar, base- observáveis refletem dados de mercado obtidos de fontes independentes,
lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal ando-se no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado enquanto inputs não observáveis refletem as premissas de mercado da
futuras. Valor justo dos instrumentos financeiros: Quando o valor justo de nos termos do item C Dividendos, ultrapassar a parcela realizada do lucro Companhia. Esses dois tipos de inputs criam a hierarquia de valor justo
ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não pu- do exercício, e no artigo 199, caso o saldo de reservas de lucro, exceto as apresentada a seguir: • Nível 1 - preços cotados para instrumentos idênticos
der ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, ultrapasse o em mercados ativos; • Nível 2 - preços cotados em mercados ativos para
avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para saldo do capital social, a Companhia deverá constituir a reserva de lucros a instrumentos similares, preços cotados para instrumentos idênticos ou simiesses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possí- realizar. iii) Reserva de retenção de lucros: Foi constituída com base em lares em mercados não ativos e modelos de avaliação para os quais inputs
vel, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamen- saldos de lucros acumulados e serão destinadas conforme deliberação a ser são observáveis; e • Nível 3 - instrumentos cujos inputs significantes não são
to é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considera- dada em Assembleia Geral. c) Dividendos: De acordo com o Estatuto Social observáveis. A composição abaixo demonstra ativos financeiros da compações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de da Companhia, é garantido aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios nhia à classificação geral desses instrumentos em conformidade com a
crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores pode- de 1% do lucro líquido anual ajustado, nos termos da legislação societária. hierarquia de valorização:
Nível da
31/12/2015
31/12/2014
riam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros. 4. Novas d) Lucro por ação:
hierarquia 31/12/2015
31/12/2014
(não auditado)
normas e interpretações ainda não adotadas: A Companhia decidiu não Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas
(não auditado)
4.239
(31.697) Descrição
adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração controladores da Companhia
Ativos financeiros
que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor. A natureza e Quantidade média ponderada
2
22.426
81
18.125.459
15.292.126 Aplicações financeiras
a vigência de cada uma das novas normas e alterações são descritas a se- de ações ordinárias emitidas
Ativos não financeiros
guir: Pronunciamento - Descrição - Vigência: IFRS 9 - Instrumentos Fi- Lucro (prejuízo) básico e diluído
Propriedade
para
Investimento
3
157.792
247.546
0,23
(2,07)
nanceiros - Refere-se à primeira fase do projeto de substituição da IAS 39 - por ação - reais
16. Demandas judiciais: Com base na opinião dos consultores jurídicos da
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. Exercícios A Companhia não possui dívida conversível em ações com opção de com- Companhia e avaliação da Administração, não foram registradas provisões
anuais iniciados a partir de 1º/01/2018. IFRS 15 - Receitas de Contratos com pra de ações outorgada, por isso, não calcula o lucro por ação diluído.
31/12/2015
31/12/2014 para contingências, pois não havia processos classificados como de perda
Clientes - Convergência do IASB (“International Accounting Standards Bo- 12. Receita líquida:
(não auditado) provável. Não sendo necessária qualquer divulgação adicional, em função
ard”) e FASB (“Financial Accounting Standards Board”) sobre o reconheci24.953
1.685 de não haver processos classificados como perda possível e remota.
mento de receita em transações de contratos com clientes. Exercícios anu- Volkswagen
(2.087)
(156) 17. Coberturas de seguros: Em 31/12/2015, os valores dos seguros conais iniciados a partir de 1º/01/2018. IFRS 16 - Arrendamento Mercantil Tributos sobre receita
22.866
1.529 tratados diretamente pela Companhia são considerados suficientes, segun- Refere-se à definição e à orientação do contrato de arrendamento previsto Receita líquida
31/12/2014 do a opinião de assessores especialistas em seguros. Os seguros das prona IAS 17. Exercícios anuais iniciados a partir de 1º/01/2019. A Administra- 13. Despesas gerais e administrativas: 31/12/2015
(não auditado) priedades para investimentos foram renovados em novembro de 2015 com
ção da Companhia aguarda a edição do correspondente normativo no BraServiços
prestados
por
terceiros
(302)
(91) vigência de 24 meses. Não está incluso no escopo dos trabalhos de nossos
sil, incluindo para os demais normativos acima referidos, pelo CPC para
–
– auditores, emitir conclusão sobre a suficiência da cobertura de seguros, cuja
análise dos possíveis impactos em suas demonstrações financeiras. 5. Re- Publicações legais e outras
(9)
– adequação foi avaliada e determinada pela Administração da Companhia.
estruturação: Conforme mencionado na Nota 1, a BRE Ponte V, anterior- Impostos e taxas
(35)
– 18. Eventos subsequentes: A administração deliberou em AGE realizada
mente pertencente ao Grupo BR Properties, foi adquirida pela BRE Ponte, Outras despesas administrativas
(346)
(91) em 18/02/2016 a distribuição de dividendos no montante R$19.760 com
empresa do Grupo Blackstone, em 25/11/2015, pelo montante de Total
base nos lucros acumulados. Este dividendo foi liquidado nesta mesma data.
R$180.227. Em função de tratar-se de uma companhia composta de um Por disposição estatutária, a Companhia não contratou e não contratará
Marcelo Fedak - Diretor
conjunto de ativos e passivos, mas representado, basicamente, pela pro- funcionários, sendo todos os serviços necessários prestados pelos
Jose Tavares de Lucena - Contador - CRC 6422TSP1868
priedade para investimento e de um contrato de locação desse próprio ativo, seus administradores ou por empresas especializadas terceirizadas.
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a caixa referentes ao exercício findo em 31/12/2015, em função de que os
independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade saldos de abertura, correspondentes a 1º/01/2015, não haviam sido
sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação auditados por nós ou por outros auditores independentes, e que através de
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. outros procedimentos de auditoria não nos havia sido possível concluir
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo para fundamentar nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião, as sobre aqueles valores até aquela data. Subsequentemente, os saldos
de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, iniciais correspondentes a 1º/01/2015, foram auditados por nós e, nessa
livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da data, o nosso relatório de auditoria está sendo reapresentado em conjunto
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos
com essas demonstrações financeiras. Consequentemente, a abstenção de
valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os BRE Ponte V Empreendimentos e Participações S.A. (anteriormente opinião relacionada com o referido assunto contida em nossa opinião
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo denominada BRPR 54 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.) anteriormente emitida não é mais necessária e, portanto, nossa nova
a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, em 31/12/2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa opinião constante deste relatório não contém qualquer modificação
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
sobre
as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG
e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia 1000). Outros assuntos Em 29/04/2016, emitimos relatório de auditoria 31/12/2015. São Paulo (SP), 17/10/2016. ERNST & YOUNG Auditores
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas contendo abstenção de opinião sobre as demonstrações do resultado, do Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6; Marcos Alexandre S. Pupo circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de Contador - CRC-1SP221749/O-0.
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25ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL DA CAPITAL - Praça João Mendes s/nº - 9º
andar - salas 920 e 924 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6188 - São PauloSP - E-mail: sp25cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1038520-18.2014.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. LEILA HASSEM DA PONTE, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a HENRIQUE TENTONI SIMÕES (RG 36.427.73), que E

São Paulo, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho de 2019

Jornal O DIA SP

BRE Ponte V Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 05.449.534/0001-13
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais - R$, exceto, quando indicado de outra forma)
Balanços Patrimoniais
Notas 31/12/2016 31/12/2015
Demonstrações do Resultado Notas 31/12/2016 31/12/2015
Balanços Patrimoniais
Notas 31/12/2016 31/12/2015
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
11
27.501
22.866
4.672
2.354 Receita líquida
31/12/2016 31/12/2015
Ativo/Circulante
32.438
26.218 Passivo/Circulante
Contas a pagar
638
8 Despesas e receitas operacionais
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
5
26.268
22.723 Tributos a pagar
12
(3.462)
(346)
8
3.839
2.305 Gerais e administrativas
20.520
4.239
Lucro líquido do exercício
195
41 Resultado com valor justo
Contas a receber
7
5.550
3.491 Dividendos a pagar
621
– das propriedades para investimento
–
(16.311) Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa
6
Não Circulante
Tributos a recuperar
200
– Tributos diferidos
9
621
– Lucro antes do resultado financeiro
24.039
6.209 líquido gerado pelas atividades operacionais
(1.453) (2.393)
Despesas antecipadas
420
4 Patrimônio Líquido
10 223.261 181.656 Despesas financeiras
13
(230)
– Linearização da receita de aluguéis
Valor
justo
de
Propriedades
para
investimento
–
16.311
Receitas
financeiras
13
Capital
social
64.292
23.292
262
107
Não Circulante
196.116 157.792
Reservas de lucros
140.164 138.644 Lucro antes das provisões tributárias
24.071
6.316 Depreciação acumulada
2.576
–
Propriedade para investimento
6 196.116 157.792 Dividendos adicionais propostos
9
18.805
19.720 IR e CS - correntes e diferidos
(3.551)
(2.077) Imposto de renda diferido
621 (4.636)
228.554 184.010 Lucro líquido do exercício
20.520
4.239
228.554 184.010 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
Total do Ativo
22.264
13.521
Lucro por ação - em reais (R$)
0,3192
0,2300 Variações nos ativos e passivos:
Demonstrações das Mutações do
Reserva de Lucros
Demonstrações
do
Resultado
Abrangente
31/12/2016
31/12/2015
Patrimônio Líquido
Capital Reserva
Reserva de Retenção de Dividendos Adicionais Lucros (Prejuízos)
Aumento (redução) no ativo: Tributos a recuperar
(200)
–
20.520
4.239
Social Legal Lucros a Realizar
Lucros
Propostos
Acumulados Total Lucro líquido do exercício
(606)
(180)
20.520
4.239 Contas a receber
Saldos em 1º de janeiro de 2015
15.292 2.105
118.400
33.661
–
– 169.458 Total de resultados abrangentes dos períodos
Outros Ativos
(416)
(4)
Aumento de capital
8.000
–
–
–
–
– 8.000 consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais. O valor des630
8
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
4.239 4.239 sas provisões baseia-se em vários fatores, como interpretações Aumento (redução) de passivo: Contas a pagar
1.534
1.832
Tributos
a
pagar
Dividendos propostos
–
–
–
–
–
(41)
(41) divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela
15.177
Constituição de reserva legal no exercício
–
212
–
–
–
(212)
– autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem sur- Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 23.206
Constituição de reserva de retenção de lucros
–
–
–
3.986
–
(3.986)
– gir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigen- Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Dividendos adicionais propostos (nota 10.c)
–
–
–
(19.720)
19.720
–
– tes no respectivo domicílio da Companhia. Valor justo dos instrumentos fi- Aquisição de propriedade para investimentos
(40.900)
(535)
Saldos em 31 de Dezembro de 2015
23.292 2.317
118.400
17.927
19.720
– 181.656 nanceiros. Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros Caixa líquido aplicado em atividades de investimento (40.900)
(535)
Aumento de capital
41.000
–
–
–
–
– 41.000 apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Pagamento de dividendos adicionais
ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método
41.000
8.000
propostos no ano anterior (nota 10.c)
–
–
–
–
(19.720)
– (19.720) de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam Aumento de capital
(19.761)
–
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
20.520 20.520 naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso Distribuição de dividendos
8.000
Dividendos propostos (nota 10.c)
–
–
–
–
–
(195) (195) não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabe- Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento 21.239
Constituição de reserva legal no
lecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utiliza- Aumento (redução) líquido de caixa
3.545
22.642
exercício (nota 10. b e c)
– 1.026
–
–
–
(1.026)
– dos como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. e equivalentes de caixa
Constituição de reserva de retenção
Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo Saldo de caixa e equivalente de caixa:
de lucros (nota 10.b e c)
–
–
–
494
–
(494)
– apresentado dos instrumentos financeiros. Perda por redução ao valor recu- No início do exercício
22.723
81
–
–
–
–
18.805
(18.805)
– perável de ativos não financeiros (impairment): A Administração revisa anu- No final do exercício
Dividendos adicionais propostos (nota 10.c)
26.268
22.723
Saldos em 31 de Dezembro de 2016
64.292 3.343
118.400
18.421
18.805
– 223.261 almente e/ou quando ocorre algum evento específico o valor contábil líquido
3.545
22.642
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
propriedade para investimento é divulgado, conforme nota explicativa nº 6. dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstân31/12/2016
1. Contexto operacional: a) Objeto social: A BRE Ponte V Empreendimen- Anualmente, a Companhia revisa a vida útil e o valor residual das suas pro- cias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioIRPJ CSLL Total
tos e Participações S.A. (“Companhia” ou “BRE Ponte V”) é a nova denomi- priedades para investimento. 2.6. Tributos: Imposto sobre receitas de alu- ração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas Descrição
10%
–
nação social da BRPR 54 Empreendimentos e Participações Ltda., a qual foi guel e serviços prestados: As receitas de aluguel das propriedades para in- e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão Alíquota do adicional do Imposto de renda
15%
9%
adquirida em 25 de novembro de 2015 pela BRE Ponte Participações S.A. vestimento e dos serviços prestados estão sujeitas aos seguintes impostos para desvalorização (impairment), ajustando o valor contábil ao valor recu- Alíquota do IR e CS
(2.103) (762) (2.865)
(“BRE Ponte”). Por ocasião dessa transação, foi aprovada a alteração da e contribuições tributadas pelo regime de caixa, pelas seguintes alíquotas perável. Essas perdas são lançadas ao resultado do exercício quando iden- IR e CS
(48)
(17)
(65)
razão social e a mudança de sociedade limitada para sociedade por ações básicas: Impostos e contribuições 2016 - Sigla - Alíquotas: Programa de tificadas. 4. Novas normas e interpretações ainda não adotadas: A Com- IR e CS sobre as receitas financeiras
(2.151) (779) (2.930)
de capital fechado. A Companhia está domiciliada no Brasil, à Avenida Bri- Integração Social - PIS - 0,65%; Contribuição Social para Financiamento da panhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, Despesa com IR e CS - corrente
gadeiro Faria Lima, nº 2277, sala 1201, Jardim Paulistano, CEP: 01452-000 Seguridade Social - COFINS - 3,00%. Impostos e contribuições 2015 - interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas que ainda não Imposto de renda e contribuição social - diferido (457) (164) (621)
(2.608) (943) (3.551)
- São Paulo/SP. Segue abaixo o objeto social que a Companhia passou a ter: Sigla - Alíquotas: Programa de Integração Social - PIS - 1,65%; Contribui- estão em vigor. A natureza e a vigência de cada uma das novas normas e IR e CS - corrente e diferido
(a) Desenvolvimento e investimento em empreendimentos imobiliários e ção Social para Financiamento da Seguridade Social - COFINS - 7,60%. alterações são descritas a seguir: Pronunciamento - Descrição - Vigência: b) Composição do imposto de renda e contribuição social diferido: O saldo
construção de imóveis; (b) Comercialização por venda, arrendamento de Esses encargos são apresentados como deduções das receitas de aluguel, IFRS 9 - Instrumentos Financeiros - Refere-se à primeira fase do projeto de líquido de imposto de renda e contribuição social diferido passivo em 31 de
31/12/2016
imóveis próprios, compra e venda de imóveis sejam eles terrenos, frações conforme demonstrado na Nota 11. Imposto de renda e contribuição social substituição da IAS 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Men- dezembro de 2016 está assim demonstrado:
(621)
ideais de terrenos, escritórios, armazéns, lojas de varejo, edifícios construí- - correntes: Ativos e passivos tributários correntes são mensurados ao valor suração - Exercícios anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2018; IFRS Diferença temporária - regime caixa
(621)
dos no regime de built-to-suit; (c) Participação em sociedades, associações, recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas 15 - Receitas de contratos com clientes - Convergência do IASB (“Internatio- IR diferido passivo
fundos de investimento imobiliário ou fundos de investimento em participa- de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas nal Accounting Standards Board”) e FASB (“Financial Accounting Standards Em função do processo de reestruturação mencionado na Nota 1, em 31 de
ções; (d) Locação ou sublocação de bens próprios, desde que não seja me- que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço apli- Board”) sobre o reconhecimento de receita em transações de contratos com dezembro de 2015, a Companhia não possuía diferenças temporárias em
diante operação de leasing. b) Reestruturação: A BRE Ponte V foi adquirida cadas sobre a receita tributável pelo regime de caixa. Imposto de renda e clientes - Exercícios anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2018; IFRS relação aos seus livros fiscais, não havendo tributos diferidos a serem conspela BRE Ponte Participações S.A., em 25 de novembro de 2015, pelo mon- contribuição social correntes relativos a itens reconhecidos diretamente no 16 - Arrendamento mercantil (a) - Refere-se à definição e a orientação do tituídos nessa data. Em 31 de dezembro de 2016, o imposto de renda e a
contrato
de
arrendamento
previsto
na
IAS17
Exercícios
anuais
iniciados
a
contribuição
social
diferidos
passivos
são
oriundos
dos
ajustes
entre
os retante de R$180.278. Em função de tratar-se de uma companhia composta patrimônio líquido são reconhecidos no patrimônio líquido. A Administração
de um conjunto de ativos e passivos, mas representado, basicamente, pela periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a regulamen- partir de 1º de janeiro de 2019. (a) Para o IFRS 16 a Administração da Com- conhecimentos e critérios contábeis diferentes entre a contabilidade; fiscal e
propriedade para investimento e de um contrato de locação desse próprio tação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. panhia aguarda a edição do correspondente normativo no Brasil pelo CPC a societária. Esse saldo está representado pela diferença temporária tributáativo, a transação foi classificada como uma aquisição de ativos, à luz do Impostos diferidos: Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na para análise dos possíveis impactos em suas demonstrações financeiras. vel, e a obrigação de pagar o tributo incidente sobre a receita em períodos
Atualmente,
a
Administração
da
Companhia
está
avaliando
os
potenciais
CPC27 - Ativo imobilizado, sendo registrado ao valor de custo de aquisição, data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores
futuros é um passivo fiscal diferido. A realização desse passivo decorrerá da
não sendo apurado ágio ou deságio. O conjunto de ativos e passivos adqui- contábeis. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as dife- efeitos dos respectivos pronunciamentos aprovados pela CFC nos saldos de linearização da receita. 10. Patrimônio líquido: a. Capital social: Em 17 de
ridos ao valor justo, na data da aquisição, está demonstrado abaixo: Com- renças tributárias temporárias, exceto: • Quando o imposto diferido passivo abertura referente a 1º de janeiro de 2018, bem como nas demonstrações março de 2015, a Companhia aprovou mediante aprovação da Assembleia
posição do ativo líquido adquirido - Valor justo na data da aquisição: surge do reconhecimento inicial de ágio ou de um ativo ou passivo em uma financeiras do exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2018 e 2019. Geral Extraordinária, a capitalização de um aporte no valor de R$1.500. Em
Ativo circulante - 29.569; Ativo não circulante - 231.770; Passivo circulante transação que não for uma combinação de negócios e, na data da transa- 5. Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos estão representados por:
28 de maio de 2015, a Companhia aprovou mediante aprovação da AssemDescrição
31/12/2016
31/12/2015
- (6.366); Passivo não circulante * - (74.745); Ativo líquido - 180.278. * Re- ção, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal. Impostos diferibleia Geral Extraordinária, a capitalização de um aporte no valor de R$1.000.
26.268
22.426 Em 13 de agosto de 2015, a Companhia aprovou mediante aprovação da
presentado significativamente pelos tributos diferidos sobre mais-valia da dos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutí- Caixa e bancos
–
297 Assembleia Geral Extraordinária Ordinária, a capitalização de um aporte no
propriedade para investimento. Em 31 de dezembro de 2015, a BRE Ponte veis, créditos e perdas tributárias não utilizadas, na extensão em que seja Aplicações financeiras (a)
26.268
22.723 valor de R$2.000. Em 29 de outubro de 2015, a Companhia aprovou meefetuou uma reestruturação e cindiu determinados ativos adquiridos, dentre provável que o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças tem(a)
Representadas
substancialmente
por
Certificados
de
Depósitos
eles a parcela de conjunto de ativos e passivos adquiridos referentes à BRE porárias dedutíveis possam ser realizadas, exceto: • Quando o imposto difediante aprovação da Assembleia Geral Extraordinária, a capitalização de um
Bancários
(CDBs)
e
operações
compromissadas
lastreadas
em
CDBs
de
Ponte V, e contribuiu o ativo líquido na própria Companhia adquirida, o qual rido ativo relacionado com a diferença temporária dedutível é gerado no reaporte no valor de R$2.000. Em 19 de novembro de 2015, a Companhia
foi incorporado aos seus ativos. A parcela cindida da BRE Ponte e contribu- conhecimento inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é uma emissão de instituições financeiras de primeira linha, sendo resgatáveis aprovou mediante aprovação da Assembleia Geral Extraordinária, a capitaída na BRE Ponte V, ao seu valor contábil, está demonstrado a seguir, não combinação de negócios e, na data da transação, não afeta o lucro contábil em prazo inferior a 90 dias da data das respectivas operações, com lização de um aporte no valor de R$1.500. Em 23 de agosto de 2016, a
tendo sido apurado nenhum ganho ou perda na transação e/ou efeito no ou o lucro ou prejuízo fiscal; e • Sobre as diferenças temporárias dedutíveis remuneração de 99% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Companhia aprovou mediante aprovação da Assembleia Geral Extraordiná6.
Propriedade
para
investimento:
patrimônio líquido da Companhia, porém, os valores anteriormente contabi- associadas com investimentos em controladas, impostos diferidos ativos
ria, a capitalização de um aporte no valor de R$41.000. Em 31 de dezembro
Vida útil média
lizados ao custo de formação/aquisição, foram substituídos pelos valores a são reconhecidos somente na extensão em que for provável que as diferenremanescente em anos 31/12/2016 31/12/2015 de 2016, o capital social da Companhia é de R$64.292 (31 de dezembro de
mercado na data da aquisição pela BRE Ponte, atualizados até 31 de de- ças temporárias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro tributável este82.780
82.780 2015 - R$23.292), dividido em 64.292.126 (31 de dezembro de 2015 zembro de 2015, eliminando com isso os tributos diferidos anteriormente ja disponível para que as diferenças temporárias possam ser utilizadas. Terrenos
45 (*) 115.912
75.012 23.292.126) ações ordinárias, com valor nominal de 1,00 real cada.
registrados: Composição do ativo líquido contribuído - Valor justo na O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do Edificações (a)
b. Reservas de lucros: i. Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro
(2.576)
–
Depreciação
acumulada
data da incorporação: Ativo circulante * - 26.218; Ativo não circulante * - balanço e baixado na extensão em que não é mais provável que lucros tri196.116 157.792 líquido apurado em cada exercício social, em conformidade com o artigo
157.792; Passivo circulante * - (2.354); Passivo não circulante * - Ativo líqui- butáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo tributá193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. i. Reserva de
do - 181.656. * Passivo não circulante, representado anteriormente, de for- rio diferido venha a ser utilizado. Impostos diferidos ativos baixados são re- (*) A vida útil foi estabelecida com base no laudo de avaliação fornecido por lucros a realizar: A Reserva de lucros a realizar da Companhia foi constituíma significativa, pelos tributos diferidos sobre mais-valia da propriedade visados a cada data do balanço e são reconhecidos na extensão em que se empresa especializada e independente para o exercício de 2015 e atualiza- da com base no artigo 197 da Lei nº 6.404, onde a Companhia em Assempara investimento e da linearização da receita de aluguel a receber, os quais torna provável que lucros tributáveis futuros permitirão que os ativos tributá- da internamente pela Companhia para o exercício de 2016. (a) A Compa- bleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o
passaram a não ser mais reconhecidos face ao ajuste dos valores contábeis rios diferidos sejam recuperados. Impostos diferidos ativos e passivos são nhia adquiriu em 15 de agosto de 2016 a fração ideal de 15% do imóvel lo- excesso dos dividendos obrigatórios a fim de ser constituída a reserva de
e fiscais para o valor de custo de aquisição. 2. Apresentação das demons- mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em calizado em Vinhedo no valor de R$40.900, adquirindo o direito de 100% da lucros a realizar, baseando-se no exercício em que o montante do dividendo
trações financeiras: 2.1. Base de preparação das demonstrações finan- que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de receita de aluguel. O passivo correspondente foi totalmente líquidado dentro obrigatório, calculado nos termos do item C - Dividendos e no artigo 199.
ceiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. Impos- do exercício de 2016. Adicionalmente, custos adicionais relacionados à Caso o saldo de reservas de lucro ultrapassar a parcela realizada do lucro
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias em- to diferido relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líqui- aquisição do imóvel no valor de R$900. Conforme mencionado na nota ex- do exercício, exceto as para contingências, de incentivos fiscais e de lucros
presas NBC TG 1000 (R1), que incluem os princípios previstos na legislação do também é reconhecido no patrimônio líquido, e não na demonstração do plicativa 2.1, a Companhia mudou a forma de apresentação da propriedade a realizar, ultrapasse o saldo do capital social, a Companhia deverá constisocietária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpreta- resultado. Itens de imposto diferido são reconhecidos de acordo com a tran- para investimento adotando o método de custo histórico em substituição à tuir a reserva de lucros a realizar. ii. Reserva de retenção de lucros Foi consções técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e sação que originou o imposto diferido, no resultado do período ou direta- prática contábil vigente até a data da aquisição da Companhia por um novo tituída com base em saldos de lucros acumulados e serão destinadas condeliberados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As demonstra- mente no patrimônio líquido. Impostos diferidos ativos e passivos serão grupo econômico e posterior reestruturação no final do exercício findo em 31 forme deliberação a ser dada em Assembleia Geral. c. Dividendos: De
ções financeiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional apresentados líquidos se existe um direito legal ou contratual para compen- de dezembro de 2015, sendo que grupo econômico anterior adotava o mé- acordo com o Estatuto Social da Companhia, é garantido aos acionistas dida Companhia. A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas sar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos diferidos são todo do valor justo, até 25 de novembro de 2015 (data de aquisição dos ati- videndos mínimos obrigatórios de 1% do lucro líquido anual ajustado, nos
e interpretações emitidas pelo (CPC) e demais órgãos reguladores que es- relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade vos pela BRE Ponte). Com isso, até essa data, a demonstração de resultado termos da legislação societária. Em 18 de fevereiro de 2016, a Companhia
tavam em vigor em 31 de dezembro de 2016. O Contrato Social da Compa- tributária. 2.7. Provisão para redução ao valor recuperável de ativos não da Companhia, considerava o efeito de valor justo, o que não mais existe realizou a distribuição de dividendos adicionais propostos no valor de
nhia determina que o exercício social iniciará em 1° de janeiro e terminará financeiros: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos após a reestruturação mencionada nas notas explicativas 1 e 2.1, quando foi R$19.720, previstos referente o ano de 2015 conforme Ata de Assembleia
em 31 de dezembro de cada ano. Mudança de critério de avaliação das ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias assumido o valor de aquisição de forma prospectiva para apresentação da Geral Extraordinária. Adicionalmente, a Companhia pagou o total de R$41
propriedades para investimento após reestruturação: Conforme mencionado econômicas ou operacionais, que possam indicar deterioração ou perda de propriedade para investimento. Todavia, a Companhia anualmente estima o referente aos dividendos mínimos obrigatórios apurados sobre o exercício
na nota explicativa 1, a Companhia foi adquirida em 25 de novembro de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e caso o valor valor justo da propriedade para investimento. A Administração concluiu que findo em 31 de dezembro de 2015, totalizando o montante de R$19.761 re2015 pelo valor de R$180.278 pela BRE Ponte Participações S.A., a qual em contábil líquido exceda o valor recuperável, é constituída provisão para des- não há indicativo de mudança significativa no valor justo e de impairment em ferente aos dividendos pagos. Os dividendos adicionais propostos no valor
31 de dezembro de 2015, procedeu a uma reestruturação na Companhia valorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor 31 de dezembro de 2016, conforme demonstrado a seguir:
31/12/2016
31/12/2015 R$18.805 serão pagos no ano de 2017. Destinação do lucro do exercício
através da contribuição do ativo líquido adquirido pelo valor de R$181.656, recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é
Custo Valor Justo Custo Valor Justo - 31/12/2016: Lucro líquido do exercício - 20.520; Constituição da reserva
que representava o valor de aquisição desse ativo, que por sua vez refletia definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
legal do exercício - (1.026); Dividendos propostos - (195); Constituição da
o valor de mercado desse ativo. Porém, a Companhia decidiu adotar a men- Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados Propriedade para investimento 196.116 305.413 157.792 157.792
reserva de retenção de lucros - (494); Dividendos adicionais propostos suração e apresentação da propriedade para investimento no exercício de são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto O valor justo das propriedades para investimento foi estimado internamente
utilizando
o
fluxo
de
caixa
descontado.
Todos
os
cálculos
são
baseados
na (18.805); Total - -.
2016 ao seu valor de custo, representado pelo valor da reestruturação men- antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a
análise das qualificações físicas das propriedades em estudo e das informa- 11. Receita líquida
31/12/2016 31/12/2015
cionada na nota explicativa 1, menos a provisão para depreciação e perda indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de
ções diversas levantadas no mercado, que são utilizadas na determinação
27.012
24.953
por redução ao valor recuperável, prospectivamente à reestruturação, dife- venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda dos valores justos do empreendimento. O modelo de fluxo de caixa descon- Receita de aluguéis
1.453
–
rentemente da prática contábil mencionada na nota de práticas contábeis firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras tado foi estimado com base no fluxo de caixa individual do imóvel, sendo Linearização da receita de aluguel
Tributos sobre receita
(964)
(2.087)
adotadas pela Companhia para a Propriedade para investimento, a qual e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, considerado o valor atual do aluguel até o final do contrato com base nas Receita líquida
27.501
22.866
mencionava que a Companhia adotava o valor justo, conforme mencionado quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de seguintes premissas:
31/12/2016
31/12/2015 12. Despesas gerais e administrativas
31/12/2016 31/12/2015
nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 2015. Ocor- um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos seme- Crescimento de longo prazo
De acordo
De acordo
Serviços prestados por terceiros
(301)
(302)
re que, as práticas para o exercício de 2015, utilizadas pelo acionista contro- lhantes. Especificamente, em 31 de dezembro de 2015, em decorrência da em taxas reais de
com a condição
com a condição
Depreciação
(2.576)
–
lador anterior, considerava o valor justo como sua prática contábil, e o novo transação de compra e venda mencionada na nota explicativa 1, mostrou-se aluguel (%)
específica do imóvel específica do imóvel Impostos e taxas
–
(9)
acionista controlador considera o custo histórico como sendo o método que que o valor de mercado registrado contabilmente refletia o valor transaciona- Taxa de desconto
10,0% a.a. 7,8% a.a. - 11,8%a.a. Outras despesas administrativas
(585)
(35)
reflete o modelo de negócio vigente do grupo que insere a BRE Ponte. A do/custo de aquisição, não havendo indicador de perda de valor ou ajuste Cap Rate
12,0% a.a. 6,8% a.a. - 10,8%a.a. Total
(3.462)
(346)
Administração da Companhia entende que o ajuste a valor justo da proprie- significativo em relação àquele registrado contabilmente, o qual passo a ser Com base no valor justo da propriedade para investimento, a Administração Por disposição estatutária, a Companhia não contratou e não contratará fundade para investimento trata-se de um ajuste que não resulta em impacto no o valor assumido prospectivamente pela Companhia, considerando a rees- concluiu que não há indicativo de desvalorização do ativo que requer a redu- cionários, sendo todos os serviços necessários prestados pelos seus admicaixa da Companhia, mas afeta o seu resultado sem poder impactar a base truturação mencionada na nota explicativa 1. 2.8. Instrumentos financeiros ção ao valor recuperável. 7. Contas a receber: O contrato firmado entre a
de distribuição de dividendos, podendo, dessa forma, levar o leitor dessas - reconhecimento inicial e mensuração subsequente: Reconhecimento BRE Ponte V Empreendimentos e Participações S.A. e a Volkswagen do nistradores ou por empresas especializadas terceirizadas. 13. Resultado
demonstrações financeiras a ter uma interpretação inadequada da situação inicial e mensuração: Os instrumentos financeiros da Companhia são repre- Brasil, o mesmo foi firmado em 01 de dezembro de 2014, e tem duração financeiro líquido: Os saldos estão representados por:
31/12/2016 31/12/2015
econômica e financeira da Companhia, bem como do seu resultado e da sua sentados, principalmente por: caixa e equivalentes de caixa, contas a rece- inicial de 10 anos. Não houve renegociação no contrato de aluguel, após a
geração de caixa. Todavia, a Companhia manteve a divulgação do valor ber e contas a pagar. Os instrumentos são reconhecidos inicialmente pelo operação de venda da BR Properties à BRE Ponte Participações S.A. Os Despesas financeiras
(230)
–
justo estimado do seu ativo como uma informação complementar aos usuá- seu valor justo acrescido dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição valores dos arrendamentos são acrescidos da variação acumulada do Índi- Juros/Desconto concedidos
(230)
–
rios das demonstrações financeiras (Nota 6). Conforme mencionado na nota ou emissão, exceto os instrumentos financeiros classificados na categoria ce Geral de Preços de Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas Total
Receitas financeiras
explicativa 1, a transação de compra foi classificada como uma aquisição de de instrumentos avaliados ao valor justo por meio do resultado, para os (IGP-M/ FGV) e possui a seguinte composição:
Rendimento sobre aplicações financeiras
246
107
ativos, à luz do CPC27 - Ativo imobilizado, sendo registrado ao valor de quais os custos são registrados no resultado do exercício. Mensuração subCirculante Outras receitas financeiras
Período
16
–
custo de aquisição e coincidindo com o valor justo da época, e não apresen- sequente: A mensuração dos ativos e passivos financeiros depende da sua
de locação
Reajuste 31/ 31/ Total
262
107
tava diferença entre o valor justo e o valor de aquisição, não resultando em classificação, que pode ser da seguinte forma (método utilizado pela ComInício Término Vencimento
Mês/Ano 12/16 12/15 Resultado financeiro
32
107
qualquer diferença ou ajuste a ser refletido no saldo após a reestruturação panhia): • Empréstimos e recebíveis: ativos financeiros não derivativos, com Volkswagen
Poste14. Instrumentos financeiros: a. Gerenciamento de risco: A Companhia
mencionada na nota explicativa 1: Descrição - Saldo - 31/12/2015: Valor pagamentos fixos e determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após do Brasil 01/12/14 30/11/24 Anual cipado 12/17 IGP-M 5.550 3.491
restringe sua exposição a riscos de crédito associados a bancos e a aplicajusto da propriedade para investimento (Notas 1 e 6) - 157.792; Custo de a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo A Companhia avaliou o risco de crédito do cliente e as perspectivas de receaquisição da propriedade para investimento (Notas 1 e 6) - 157.792. Estima- amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), bimento dos recebíveis e concluiu por não haver necessidade de reconheci- ções financeiras efetuando seus investimentos em instituições financeiras
tivas: As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diver- menos perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calcu- mento de provisão para devedores duvidosos. Em 31 de dezembro de 2016, de primeira linha e em títulos de curto prazo. O risco de crédito é minimizasas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas lado levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição a Companhia possuía recebíveis no prazo de vencimento no montante de do, pois os contratos de aluguel foram celebrados com clientes de primeira
contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram e taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é R$ 5.550. Conforme previsto em contrato a Volkswagen do Brasil. 8. Tribu- linha. i) Risco de crédito - considerado como a possibilidade de a Compaapoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Ad- incluída na linha de receita financeira na demonstração de resultado. As tos a pagar: Representam as obrigações tributárias correntes sobre as re- nhia incorrer em perdas resultantes de problemas financeiros com os arrendatários, que os levem a não honrar os compromissos assumidos com a
ministração para determinação do valor adequado a ser registrado nas perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas como despesa ceitas de locação, conforme demonstramos a seguir:
Companhia. Para minimizar esse risco, a Companhia celebra instrumentos
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas financeira no resultado. • Passivos financeiros ao custo amortizado: após o Descrição
31/12/2016 31/12/2015 de arrendamentos com empresas de grande porte, além de serem submetie premissas incluem as estimativas para a análise do risco de crédito para reconhecimento inicial, passivos financeiros sujeitos a juros são mensura- COFINS a recolher
792
436 dos à rigorosa análise qualitativa, abrangendo, entre outros quesitos, a anádeterminação da provisão para devedores duvidosos, assim como da análi- dos subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa PIS a recolher
172
95 lise histórica da pontualidade na solvência das obrigações e a relação entre
se dos demais riscos para determinação de outras provisões. A liquidação de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do Imposto de renda a recolher
2.109
1.301 saldos devedores e garantias a eles relacionadas. Adicionalmente, quando
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o proces- Contribuição social a recolher
761
471 aplicável, os instrumentos de arrendamento estão garantidos por possibilisignificativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financei- so de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. 2.9. Outros ativos INSS retido na fonte a recolher
2
2 dade de alienação do imóvel arrendado. ii) Risco de liquidez - considerado
ras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for pro- IRRF retido na fonte a recolher
2
– pela capacidade de a Companhia gerenciar os prazos de recebimento dos
A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos trimestral- vável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da PCC retido na fonte a recolher
1
– seus ativos em relação aos pagamentos derivados das obrigações assumimente. A diretoria da Companhia autorizou a conclusão das demonstrações Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um Total
3.839
2.305
financeiras em 31 de maio de 2017, considerando os eventos subsequentes passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui 9. Imposto de renda e contribuição social: a) Reconciliação da despesa das. Esse risco é eliminado pela compatibilidade de prazos e fluxos de
ocorridos até essa data, que tiveram efeito sobre essas demonstrações fi- uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, de imposto de renda e contribuição social: Para o exercício de 2015, a Com- amortização entre títulos emitidos e lastros adquiridos. b. Mensuração do
nanceiras. 2.2. Resultado: Os resultados são registrados pelo regime de sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. panhia adotou o regime de tributação do Lucro Real, com isso, segue o de valor justo: A Companhia divulga seus ativos e passivos financeiros a valor
justo, com base nos pronunciamentos contábeis pertinentes que definem
competência. A receita de arrendamento de propriedade para investimento São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das va- monstrativo do cálculo da alíquota efetiva:
31/12/2015 valor justo, os quais se referem a conceitos de avaliação e requerimentos de
reconhecida no resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento. riações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
6.316 divulgações sobre o valor justo. Especificamente quanto à divulgação, a
Incentivos de arrendamento concedidos contratualmente são reconhecidos tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 2.10. Lucro IR e CS às alíquotas nominais (34%)
(2.147) Companhia aplica os requerimentos de hierarquização, que envolve os secomo parte integral da receita total de aluguéis, pelo período do arrenda- por ação: O lucro por ação foi calculado de acordo com o Artigo 187 - inciso
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
guintes aspectos: • Definição do valor justo é a quantia pela qual um ativo
mento. As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações VII da Lei nº 6.404/76, o qual exige que seja apresentado nas demonstraExclusões/(adições)
permanentes,
líquidas
poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e
financeiras e sobre variações monetárias sobre os contratos de locações, os ções de resultado (DRE), o lucro ou prejuízo líquido do exercício e seu mon143 dispostas a isso em transação sem favorecimento; • Hierarquização em três
quais são reconhecidos integralmente no resultado, através do método dos tante por ação do capital social (Resultado do exercício dividido pela quanti- Utilização de prejuízos fiscais de anos anteriores
(73) níveis para a mensuração do valor justo, de acordo com inputs observáveis
juros efetivos. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de dade de ações em circulação na data-base das demonstrações financeiras). Diferenças temporárias e permanentes (i)
(2.077) para a valorização de um ativo ou passivo na data de sua mensuração.
caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos. Para 3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas. Jul- Despesa com imposto de renda e contribuição social
4.636 A valorização em três níveis de hierarquia para a mensuração do valor justo
que um investimento de curto prazo seja qualificado como equivalente de gamentos: A preparação das demonstrações financeiras da Companhia re- Imposto de renda e contribuição social diferidos
(6.713) é baseada nos inputs observáveis e não observáveis. Inputs observáveis
caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de quer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas Imposto de renda e contribuição social correntes
(2.077) refletem dados de mercado obtidos de fontes independentes, enquanto
caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passi- Total
um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa so- vos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das (i) As diferenças temporárias referem-se à depreciação para fins fiscais e inputs não observáveis refletem as premissas de mercado da Companhia.
mente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas ajuste a valor justo da propriedade para investimento. No exercício de 2016 Esses dois tipos de inputs criam a hierarquia de valor justo apresentada a
menos, a contar da data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas na e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significati- a Companhia adotou o regime de tributação do Lucro presumido, com isso, seguir: • Nível 1 - preços cotados para instrumentos idênticos em mercados
segue
o
demonstrativo
do
cálculo
da
alíquota
efetiva:
ativos; • Nível 2 - preços cotados em mercados ativos para instrumentos sicategoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.4. Con- vo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. No
31/12/2016
milares, preços cotados para instrumentos idênticos ou similares em mercatas a receber: As contas a receber são decorrentes das locações dos imó- processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia, a AdministraIRPJ CSLL Total dos não ativos e modelos de avaliação para os quais inputs são observáveis;
veis, os quais são registrados de acordo com o critério contábil apresentado ção fez os seguintes julgamentos que têm efeito mais significativo sobre os Descrição
28.465 28.465
e • Nível 3 - instrumentos cujos inputs significantes não são observáveis.
na nota explicativa n° 2.2. Quando o valor recebido é maior que o valor reco- valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. Estimativas e premis- Receita bruta
A composição abaixo demonstra ativos financeiros da companhia à classifinhecido como receita pelo método linear, a diferença é registrada como um sas: As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas (–) Provisão do contas a receber do mês
de
dezembro
de
2016
(607)
(607)
cação geral desses instrumentos em conformidade com a hierarquia de:
passivo, à rubrica “Adiantamento de clientes”. A provisão para créditos de futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do
(1.453) (1.453)
valorização
Nível da
liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no (–) Linearização da receita de aluguéis
26.405 26.405
Descrição
Hierarquia 31/12/2016 31/12/2015
Administração para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a valor contábil dos ativos e passivos no próximo período financeiro, são dis- Receita bruta - fiscal
246
246
Ativos financeiros
receber, considerando o seguinte critério: análise individual dos devedores, cutidas a seguir: Impostos: Existem incertezas com relação à interpretação Receitas financeiras
(–)
Provisão
do
mês
de
dezembro
de
2016
(54)
(54)
Aplicações financeiras
2
–
297
independentemente do período de vencimento. As despesas com a consti- de regulamentos tributários complexos e ao valor e época de resultados tri192
192
15. Demandas judiciais: Com base na opinião dos consultores jurídicos da
tuição da provisão para créditos de liquidação duvidosa são registradas na butáveis futuros. Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios Receita financeira - fiscal
32% 32%
Companhia e avaliação da Administração, não foram registradas provisões
rubrica “Outras despesas operacionais” na demonstração do resultado, internacionais, bem como a natureza de longo prazo e a complexidade dos Percentual de presunção
8.450 8.450
para contingências, pois não havia processos classificados como de perda
quando aplicável. 2.5. Propriedade para investimento: É a propriedade instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e Receita bruta presunção
16
16
provável. Não sendo necessária qualquer divulgação adicional, em função
mantida para obter renda com aluguéis e mensuradas ao custo histórico, as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam Outras receitas
8.466
8.466
Base
de
cálculo
(Presumido)
de não haver processos classificados como perda possível e remota.
deduzido da depreciação calculada pelo método linear para alocar seus exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já registrada. A Comcustos aos seus valores residuais a vida útil estimada. O valor justo da panhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis
Aos Administradores e Acionistas da BRE Ponte V Empreendimentos e
Participações S.A. - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da BRE Ponte V Empreendimentos e Participações S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, 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, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da BRE Ponte V Empreendimentos e Participações S.A. em 31 de dezembro
de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1).
Base para opinião: 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 intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 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. Ênfase: Sem
ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção para a Nota Explicativa 2 às

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
demonstrações financeiras, a qual menciona a mudança da forma de men- supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
suração, de forma prospectiva, da Propriedade para investimento, conside- Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finanrando a aquisição da Companhia pelo atual grupo econômico e consequen- ceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonste reestruturação interna, e do respectivo modelo de negócio que diverge do trações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevangrupo econômico anterior. A Administração da Companhia entende que a te, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
avaliação da propriedade para investimento pelo método de custo histórico, auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
considerando o seu valor de aquisição, baseado em seu valor justo e incor- segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
porado posteriormente, passou a representar o valor de custo histórico des- com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
se ativo para a Companhia, e o qual é considerado o que melhor reflete o eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decormodelo de negócio da Companhia e do grupo econômico a que pertence. rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualResponsabilidades da administração e da governança pelas demons- mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razotrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e ade- ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
quada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as prá- demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo
ticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgaempresas NBC TG 1000 (R1), e pelos controles internos que ela determinou mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é res- erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operan- tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiendo, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua con- te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
tinuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifia Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendirealista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
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objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia. • 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 incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
ou incluir modifica
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São Paulo, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho de 2019

BRE Ponte V Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 05.449.534/0001-13
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31/12/2017 e 2016 (Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços Patrimoniais
Notas 31/12/2017 31/12/2016
Balanços Patrimoniais
Notas 31/12/2017 31/12/2016
Demonstrações do Resultado
Notas 31/12/2017 31/12/2016
6.368
4.672 Receita líquida
11
30.363
27.501
Ativo/Circulante
13.966
32.438 Passivo/Circulante
1.705
638 Despesas e receitas operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
5
7.066
26.268 Contas a pagar
Tributos a pagar
8
4.452
3.839 Gerais e administrativas
12 (4.918) (3.462)
Contas a receber
7
6.611
5.550 Dividendos a pagar
25.445
24.039
211
195 Lucro antes do resultado financeiro
Adiantamento a fornecedores
2
– Não circulante
13
(27)
(230)
735
621 Despesas financeiras
Tributos a recuperar
240
200
735
621 Receitas financeiras
213
262
13
Tributos diferidos
9
10 202.406 223.261 Lucro antes das provisões tributárias
25.631
24.071
47
420 Patrimônio líquido
Despesas antecipadas
Capital
social
64.292
64.292
Outras
receitas
e
despesas
Não circulante
195.543 196.116
Reservas
de
lucros
138.114
140.164
Outras
receitas
operacionais
12
–
Propriedade para investimento
6 195.543 196.116
–
18.805 IR e CS - corrente
Dividendos adicionais propostos
9 (3.368) (2.930)
Total do ativo
209.509 228.554 Total do passivo e patrimônio líquido
209.509 228.554 IR e CS - diferido
(114)
(621)
9
22.161
20.520
Lucro líquido do exercício
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva de lucros Dividendos
Lucros
Capital Reserva
Reserva de Retenção adicionais (prejuízos)
Lucro básico e diluído por ação em reais (R$) 2.11
0,3447
0,3192
social legal lucros a realizar de lucros propostos acumulados Total
Demonstrações do Resultado Abrangente 31/12/2017 31/12/2016
Saldos em 31/12/2015
23.292 2.317
118.400 17.927
19.720
– 181.656 Lucro líquido do exercício
22.161
20.520
Aumento de capital
41.000
–
–
–
–
– 41.000 Total de resultados abrangentes dos períodos
22.161
20.520
Pagamento de dividendos adicionais propostos ano anterior (Nota 9.c)
–
–
–
– (19.720)
– (19.720)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
20.520 20.520 dessas provisões baseia-se em vários fatores, como interpretações diverDividendos propostos (Nota 9.c)
–
–
–
–
–
(195) (195) gentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridaConstituição de reserva legal no exercício
– 1.026
–
–
–
(1.026)
– de fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa
ampla
variedade
de
assuntos,
dependendo
das
condições
vigentes
no resConstituição de reserva de retenção de lucros
–
–
–
494
–
(494)
–
Dividendos adicionais propostos (Nota 9.c)
–
–
–
–
18.805
(18.805)
– pectivo domicílio da Companhia. Valor justo dos instrumentos financeiros:
Saldos em 31/12/2016
64.292 3.343
118.400 18.421
18.805
– 223.261 Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no baPagamento de dividendos adicionais propostos no ano anterior (Nota 9.c) –
–
–
– (18.805)
– (18.805) lanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado
utilizando
técnicas
de
avaliação,
incluindo
o
método
de
fluxo
de
caixa
desLucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
22.161 22.161
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 9.c)
–
–
–
–
–
(222) (222) contado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no
Constituição de reserva legal no exercício
– 1.108
–
–
–
(1.108)
– mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determiConstituição de reserva de retenção de lucros
–
–
– 20.831
–
(20.831)
– nado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julga–
–
– (23.989)
–
– (23.601) mento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo,
Dividendos referente a exercícios anteriores pagos (Nota 9.c)
Saldos em 31/12/2017
64.292 4.451
118.400 15.263
–
– 202.406 risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas
sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instruNotas Explicativas às Demonstrações Financeiras
do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descon- mentos financeiros. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não
1. Contexto: a) Objeto social: A BRE Ponte V Empreendimentos e Participa- tados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos financeiros (impairment): A Administração revisa anualmente e/ou quando
ções S.A. (“Companhia” ou “BRE Ponte V”) é uma sociedade por ações de impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em ocorre algum evento específico o valor contábil líquido dos ativos com o
capital fechado. A Companhia está domiciliada no Brasil, à Avenida Briga- que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determi- objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
deiro Faria Lima, nº 2277, sala 1201, Jardim Paulistano, CEP: 01452-000 - nado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de
São Paulo/SP. Segue abaixo o objeto social que a Companhia passou a ter: transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessa(a) Desenvolvimento e investimento em empreendimentos imobiliários e das, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil
construção de imóveis; (b) Comercialização por venda, arrendamento de contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorizaimóveis próprios, compra e venda de imóveis sejam eles terrenos, frações ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. 2.8. ção (impairment), ajustando o valor contábil ao valor recuperável. Essas
ideais de terrenos, escritórios, armazéns, lojas de varejo, edifícios Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração sub- perdas são lançadas ao resultado do exercício quando identificadas.
construídos no regime de built-to-suit; (c) Participação em sociedades, asso- sequente: Reconhecimento inicial e mensuração: Os instrumentos financei- 4. Novas normas e interpretações ainda não adotadas: A Companhia
ciações, fundos de investimento imobiliário ou fundos de investimento em ros da Companhia são representados, principalmente por: caixa e equiva- decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação
participações; (d) Locação ou sublocação de bens próprios, desde que não lentes de caixa, contas a receber, contas a pagar. Os instrumentos são ou alteração que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor.
seja mediante operação de leasing. 2. Apresentação das demonstrações reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescido dos custos direta- A natureza e a vigência de cada uma das novas normas e alterações são
financeiras: 2.1. Base de preparação das demonstrações financeiras: mente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto os instrumentos finan- descritas a seguir: Pronunciamento - Descrição - Vigência: CPC 48/IFRS
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas ceiros classificados na categoria de instrumentos avaliados ao valor justo 9 - Instrumentos Financeiros - Refere-se à primeira fase do projeto de subscontábeis adotadas no Brasil, que incluem os princípios previstos na legisla- por meio do resultado, para os quais os custos são registrados no resultado tituição da IAS 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpre- do exercício. Mensuração subsequente: A mensuração dos ativos e passivos ção - Exercícios anuais iniciados a partir de 1º/01/2018; CPC 47/IFRS 15 tações técnicas emitidas pelo CPC e deliberados pelo CFC. As demonstra- financeiros depende da sua classificação, que pode ser da seguinte forma Receitas de Contratos com Clientes - Convergência do IASB (“International
ções financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional (método utilizado pela Companhia): • Empréstimos e recebíveis: ativos fi- Accounting Standards Board”) e FASB (“Financial Accounting Standards
da Companhia. A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas nanceiros não derivativos, com pagamentos fixos e determináveis, não cota- Board”) sobre o reconhecimento de receita em transações de contratos com
e interpretações emitidas pelo (CPC) e demais órgãos reguladores que es- dos em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financei- clientes - Exercícios anuais iniciados a partir de 1º/01/2018; CPC 06 (R2)/
tavam em vigor em 31/12/2017. O Contrato Social da Companhia determina ros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros IFRS 16 - Arrendamento Mercantil (a) - Refere-se à definição e à orientação
que o exercício social iniciará em 1° de janeiro e terminará em 31/12 de cada efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperá- do contrato de arrendamento previsto na IAS17 - Exercícios anuais iniciados
ano. Estimativas: As demonstrações financeiras foram elaboradas com vel. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer des- a partir de 1º/01/2019. (a) Para o IFRS 9 e 16 a Administração da Compaapoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. conto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização nhia aguarda a edição do correspondente normativo no Brasil pelo CPC
As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações fi- do método de juros efetivos é incluída na linha de receita financeira na de- para análise dos possíveis impactos em suas demonstrações financeiras.
nanceiras foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no monstração de resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são Atualmente, a Administração da Companhia está avaliando os potenciais
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser reconhecidas como despesa financeira no resultado. • Passivos financeiros efeitos dos respectivos pronunciamentos aprovados pela CFC nos saldos de
registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a es- ao custo amortizado: após o reconhecimento inicial, passivos financeiros abertura referente a 1º/01/2018, bem como nas demonstrações financeiras
sas estimativas e premissas incluem as estimativas para a análise do risco sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, do exercício a findar-se em 31/12/2018 e 2019. 5. Caixa e equivalentes de
de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhe- caixa: Os saldos estão representados por:
31/12/2017 31/12/2016
como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões. cidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, Descrição
7.066
26.268
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros Aplicações financeiras (a)
7.066
26.268
em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstra- efetivos. 2.9. Custos de captação: Custos de captação de recursos de terções financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo ceiros: Custos de empréstimos diretamente atribuíveis na captação de re- (a) Representadas substancialmente por Certificados de Depósitos Bancários
(CDBs)
e
operações
compromissadas
lastreadas
em CDBs de emissão
de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo me- cursos por meio da contratação de empréstimos ou financiamentos ou pela
nos anualmente. A Diretoria da Companhia autorizou a conclusão das de- emissão de títulos de dívida relacionadas com a aquisição de uma proprie- de instituições financeiras de primeira linha, sendo resgatáveis em prazo
monstrações financeiras em 11/06/2018, considerando os eventos subse- dade para investimento são reconhecidos como custos da transação. Nesse inferior a 90 dias da data das respectivas operações, com remuneração de
quentes ocorridos até essa data, que tiveram efeito sobre essas caso, a taxa é diferida até que a liquidação financeira ocorra. Quando não 99% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
demonstrações financeiras. 2.2. Resultado: Os resultados são registrados houver evidências da probabilidade da liquidação financeira de parte ou da 6. Propriedade para investimento:
Vida útil média
pelo regime de competência. A receita de arrendamento de propriedade totalidade do empréstimo e financiamento, a taxa é capitalizada como um
remanescente em anos 31/12/2017 31/12/2016
para investimento reconhecida no resultado pelo método linear pelo prazo pagamento antecipado de serviços de liquidez e amortizada durante o
82.780
82.780
do arrendamento. Incentivos de arrendamento concedidos contratualmente período do empréstimo e financiamento ao qual se relaciona. 2.10. Outros Terrenos
45 (*)
115.912
115.912
são reconhecidos como parte integral da receita total de aluguéis, pelo ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando Edificações
Propriedade
em
andamento
2.003
–
período do arrendamento. As receitas financeiras abrangem receitas de ju- for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor
(5.152)
(2.576)
ros sobre aplicações financeiras e sobre variações monetárias sobre os da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Depreciação acumulada
195.543
196.116
contratos de locações, os quais são reconhecidos integralmente no resulta- Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia
do, através do método dos juros efetivos. 2.3. Caixa e equivalentes de cai- possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento (*) A vida útil foi estabelecida com base no laudo de avaliação fornecido por
empresa
especializada
e
independente
para
o
exercício
de
2015
e
atualizaxa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para libancários e investimentos. Para que um investimento de curto prazo seja quidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos da internamente pela Companhia para o exercício de 2017. Todavia, a Comqualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade ime- e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são regis- panhia anualmente estima o valor justo da propriedade para investimento. A
diata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante tradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Administração concluiu que não há indicativo de mudança significativa no
risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente qualifi- 2.11. Resultado por ação: O resultado por ação foi calculado de acordo valor justo e de impairment em 31/12/2017, conforme demonstrado a seguir:
31/12/2017
31/12/2016
ca-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto com o Artigo 187 - inciso VII da Lei nº 6.404/76, o qual exige que seja apreCusto Valor justo Custo Valor justo
prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição. Em sentado nas DRE, o lucro ou prejuízo líquido do exercício e seu montante
sua maioria, são classificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por ação do capital social (Resultado do exercício dividido pela quantidade Propriedade para investimento 195.543 297.480 196.116 305.413
por meio de resultado”. 2.4. Contas a receber: As contas a receber são de ações em circulação na data-base das demonstrações financeiras). O valor justo das propriedades para investimento foi estimado internamente
utilizando
o
fluxo
de
caixa
descontado.
Todos
os
cálculos
são
baseados
na
decorrentes das locações dos imóveis, os quais são registrados de acordo 3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: Julcom o critério contábil apresentado na nota explicativa n° 2.2. Quando o gamentos: A preparação das demonstrações financeiras da Companhia re- análise das qualificações físicas das propriedades em estudo e das informavalor recebido é maior que o valor reconhecido como receita pelo método quer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas ções diversas levantadas no mercado, que são utilizadas na determinação
linear, a diferença é registrada como um passivo, à rubrica “Adiantamento de que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passi- do valor justo do empreendimento. O modelo de fluxo de caixa descontado
clientes”. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em vos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das foi estimado com base no fluxo de caixa individual do imóvel, sendo consimontante considerado suficiente pela Administração para cobrir as prová- demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas derado o valor atual do aluguel até o final do contrato com base nas
veis perdas na realização das contas a receber, considerando o seguinte e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significati- seguintes premissas: cap rate 12%, taxa de desconto de 8%:
31/12/2017
31/12/2016
critério: análise individual dos devedores, independentemente do período de vo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. No
De acordo com
De acordo com
vencimento. As despesas com a constituição da provisão para créditos de processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia, a Administraa condição
a condição
liquidação duvidosa são registradas na rubrica “Outras despesas operacio- ção fez os seguintes julgamentos que têm efeito mais significativo sobre os
específica do imóvel específica do imóvel
nais” na demonstração do resultado, quando aplicável. 2.5. Propriedade valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. Estimativas e premis- Crescimento de longo
para investimento: É a propriedade mantida para obter renda com aluguéis sas: As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas prazo em taxas reais de aluguel (%)
8,0% a.a.
10,0% a.a.
e mensuradas ao custo histórico, deduzido da depreciação calculada pelo futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do Taxa de desconto
12,0% a.a.
12,0% a.a.
método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais a vida útil balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no Cap Rate
estimada. O valor justo da propriedade para investimento é divulgado, con- valor contábil dos ativos e passivos no próximo período financeiro, são dis- Com base no valor justo da propriedade para investimento, a Administração
forme nota explicativa nº 6. Anualmente, a Companhia revisa a vida útil e o cutidas a seguir: Impostos: Existem incertezas com relação à interpretação concluiu que não há indicativo de desvalorização do ativo que requer a reduvalor residual das suas propriedades para investimento. 2.6. Tributos: Im- de regulamentos tributários complexos e ao valor e época de resultados tri- ção ao valor recuperável. 7. Contas a receber: O contrato firmado entre a
posto sobre receitas de aluguel e serviços prestados: As receitas de aluguel butáveis futuros. Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios BRE Ponte V Empreendimentos e Participações S.A. e a Volkswagen do
das propriedades para investimento e dos serviços prestados estão sujeitas internacionais, bem como a natureza de longo prazo e a complexidade dos Brasil, o mesmo foi firmado em 01/12/2014, e tem duração inicial de 10
aos seguintes impostos e contribuições tributadas pelo regime de caixa, pe- instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e anos. Não houve renegociação no contrato de aluguel, após a operação de
las seguintes alíquotas básicas:
as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam venda da BR Properties à BRE Ponte Participações S.A. Os valores dos arImpostos e contribuições 2017
Sigla Alíquotas exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já registrada. A Com- rendamentos são acrescidos da variação acumulada do Índice Geral de
Programa de Integração Social
PIS
0,65% panhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para possí- Preços de Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV)
Contribuição Social para Financiamento
veis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais. O valor e possui a seguinte composição:
da Seguridade Social
COFINS
3,00%
Período de locação
Reajuste
Circulante
Esses encargos são apresentados como deduções das receitas de aluguel,
Início Término
Vencimento
Mês/ano 31/12/2017 31/12/2016
conforme demonstrado na Nota Explicativa n° 11. IR e CS - correntes: Ativos Volkswagen do Brasil
01/12/14 30/11/24 Anual Postecipado Dezembro/17 IGP-M
6.611
5.550
e passivos tributários correntes são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as A Companhia avaliou o risco de crédito do cliente e as perspectivas de rece- É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício
leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que estão em bimento dos recebíveis e concluiu por não haver necessidade de reconheci- social, em conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de
vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço aplicadas sobre a mento de provisão para devedores duvidosos. Em 31/12/2017, a Companhia 20% do capital social. ii) Reserva de lucros a realizar: A Reserva de lucros a
receita tributável pelo regime de caixa. Imposto de renda e contribuição so- possuía recebíveis no prazo de vencimento no montante de R$ 6.611. realizar da Companhia foi constituída com base no artigo 197 da Lei nº
cial correntes relativos a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líqui- 8. Tributos a pagar: Representam as obrigações tributárias correntes sobre 6.404. Onde a Companhia em Assembleia Geral poderá, por proposta dos
órgãos de administração, destinar o excesso dos dividendos obrigatórios a
do são reconhecidos no patrimônio líquido. A Administração periodicamente as receitas de locação, conforme demonstramos a seguir:
avalia a posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal re- Descrição
31/12/2017 31/12/2016 fim de ser constituída a reserva de lucros a realizar, baseando-se no exercíquer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. Impostos di- COFINS a recolher
912
792 cio em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do
feridos: Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do PIS a recolher
198
172 item C Dividendos, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício. E
balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Imposto de renda a recolher
2.438
2.109 no artigo 199. Caso o saldo de reservas de lucro, exceto as para contingênImpostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tri- Contribuição social a recolher
880
761 cias, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, ultrapasse o saldo do capital
butárias temporárias, exceto: • Quando o imposto diferido passivo surge do INSS retido na fonte a recolher
–
2 social, a Companhia deverá constituir a reserva de lucros a realizar. iii) Rereconhecimento inicial de ágio ou de um ativo ou passivo em uma transação IRRF retido na fonte a recolher
24
2 serva de retenção de lucros: Foi constituída com base em saldos de lucros
que não for uma combinação de negócios e, na data da transação, não PCC retido na fonte a recolher
–
1 acumulados e serão destinadas conforme deliberação a ser dada em Asafeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal. Impostos diferidos ativos Total
4.452
3.839 sembleia Geral. c) Dividendos: De acordo com o Estatuto Social da Compasão reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos 9. IR e CS: a) Reconciliação da despesa de IR e CS: Para os exercícios de nhia, é garantido aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 1% do
e perdas tributárias não utilizadas, na extensão em que seja provável que o 2017 e 2016 a Companhia optou pelo regime de tributação do Lucro Presu- lucro líquido anual ajustado, nos termos da legislação societária. Em
lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutí- mido, com isso, segue o demonstrativo do cálculo da alíquota efetiva:
04/01/2017, a Companhia realizou a distribuição de dividendos no valor de
veis possam ser realizadas, exceto: • Quando o imposto diferido ativo rela31/12/2017
31/12/2016 R$19.000 relativos a retenção de lucros acumulados conforme Ata de Ascionado com a diferença temporária dedutível é gerado no reconhecimento Descrição
IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total sembleia Geral Extraordinária. Em 30/03/2017 a Companhia realizou a disinicial do ativo ou passivo em uma transação que não é uma combinação de Receita bruta
tribuição de dividendos no valor de R$4.989, referente a retenção de lucros
30.828 30.828
28.465 28.465
negócios e, na data da transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou (–) Provisão das contas a receber
acumulados conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária.
prejuízo fiscal; e • Sobre as diferenças temporárias dedutíveis associadas do mês de dezembro
Destinação do lucro do exercício
31/12/2017 31/12/2016
(690) (690)
(607) (607)
com investimentos em controladas, impostos diferidos ativos são reconheci- (–) Linearização
Lucro líquido do exercício
22.161
20.520
(371) (371)
(1.453) (1.453)
dos somente na extensão em que for provável que as diferenças temporá- Receita bruta - fiscal
Dividendos propostos
(222)
(195)
29.767 29.767
26.405 26.405
rias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro tributável esteja disponível Receitas financeiras
Constituição da reserva legal do exercício
(1.108)
(1.026)
194 194
246 246
para que as diferenças temporárias possam ser utilizadas. O valor contábil (–) Provisão das receitas financeiras
Constituição da reserva de retenção de lucros
(443)
(494)
dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do balanço e baixado do mês de dezembro
(20.388)
(18.805)
Dividendos adicionais propostos
(6) (6)
(54) (54)
na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão dis- Receita financeira - fiscal
Lucro não distribuído
–
–
188 188
192 192
poníveis para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a Percentual de presunção
32% 32%
32% 32%
11. Receita líquida:
31/12/2017 31/12/2016
ser utilizado. Impostos diferidos ativos baixados são revisados a cada data Receita bruta presunção
9.525 9.525
8.450 8.450
Receita de aluguéis
30.828
27.012
do balanço e são reconhecidos na extensão em que se torna provável que Outras receitas
19
19
16
16
Linearização da receita de aluguel
371
1.453
lucros tributáveis futuros permitirão que os ativos tributários diferidos sejam Base de cálculo (Presumido) 9.732 9.732
8.466 8.466
(1.110)
(964)
Tributos sobre receita
recuperados. Impostos diferidos - correntes: Impostos diferidos ativos e pas- Alíquota do adicional do IR
10%
–
10%
–
30.363
27.501
Receita líquida
sivos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no Alíquota do IR e da CS
15% 9%
15% 9%
31/12/2017 31/12/2016
ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas ta- IR e CS
(2.418) (876)(3.294) (2.103) (762)(2.865) 12. Despesas gerais e administrativas:
Serviços prestados por terceiros
(1.839)
(301)
xas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. IR e CS sobre as receitas
(2.576)
(2.576)
Imposto diferido relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio financeiras
(47) (17) (74) (48) (17) (65) Depreciação
Outras despesas administrativas
(503)
(585)
líquido também é reconhecido no patrimônio líquido, e não na demonstração Despesa com IR e CS (4.918)
(3.462)
do resultado. Itens de imposto diferido são reconhecidos de acordo com a corrente
(2.472) (896)(3.368) (2.151) (779)(2.930) Total
Por disposição estatutária, a Companhia não contratou e não contratará funtransação que originou o imposto diferido, no resultado do período ou diretamente no patrimônio líquido. Impostos diferidos ativos e passivos serão b) Composição do IR e CS diferido: O saldo líquido de IR e CS diferido cionários, sendo todos os serviços necessários prestados pelos seus admiapresentados líquidos se existe um direito legal ou contratual para compen- passivo em 31/12/2017 está assim demonstrado: 31/12/2017 31/12/2016 nistradores ou por empresas especializadas terceirizadas. 13. Resultado
735
621
Diferença
temporária
regime
caixa
sar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos diferidos são relaciofinanceiro líquido: Os saldos estão representados por:
735
621 Despesas financeiras
nados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. IR diferido passivo
31/12/2017 31/12/2016
2.7. Provisão para redução ao valor recuperável de ativos não financei- Em 31/12/2017 e 2016, o imposto de renda e a contribuição social diferidos Juros/Desconto concedidos
(27)
(230)
ros: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos passivos são oriundos dos ajustes entre os reconhecimentos e critérios con- Total
(27)
(230)
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômi- tábeis diferentes entre a contabilidade fiscal e a societária. Esse saldo está Receitas financeiras
cas ou operacionais, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor representado pela diferença temporária tributável, e a obrigação de pagar o Rendimento sobre aplicações financeiras
194
246
recuperável. Sendo tais evidências identificadas e caso o valor contábil líqui- tributo incidente sobre a receita em períodos futuros é um passivo fiscal di- Outras receitas financeiras
19
16
do exceda o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ferido. A realização desse passivo decorrerá da linearização da receita. Total
213
262
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável 10. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/2017, o capital social da Resultado financeiro
186
32
de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como Companhia é de R$ 64.292 dividido em 64.292.126 ações ordinárias, com 14. Instrumentos financeiros: a) Gerenciamento de riscos: A Companhia
sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa valor nominal de 1,00 real cada. b) Reservas de lucros: i) Reserva legal: participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da BRE Ponte V Empreendimentos e para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da Administração e auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
Participações S.A. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstra- da governança pelas demonstrações financeiras: A Administração é res- distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
ções financeiras da BRE Ponte V Empreendimentos e Participações S.A. ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi- relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das controles internos que ela determinou como necessários para permitir a tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, in- auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o dependentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de- auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profisresumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra- monstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da sional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os risções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando apli- cos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independenteaspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BRE Ponte V Em- cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
preendimentos e Participações S.A. em 31/12/2017, o desempenho de suas dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas ope- evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opiacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramen- nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter- to das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representatais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela audi- ções falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos indepen- toria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segu- relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
dentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos rele- rança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau- opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpri- de ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimatimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a au- vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • ConcluAcreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de ímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de

MOBILIDADE PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
31/12/2017 31/12/2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
22.161
20.520
Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa líquido
gerado pelas atividades operacionais
Depreciação acumulada
2.576
2.576
Linearização da receita de aluguéis
(371) (1.453)
114
621
Imposto de renda diferido
24.480
22.264
Variações nos ativos e passivos:
Aumento (redução) no ativo: Tributos a recuperar
(41)
(200)
Contas a receber
(691)
(606)
Despesas antecipadas
374
(416)
Aumento (redução) de passivo:
Contas a pagar
1.067
630
613
1.534
Tributos a pagar
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 25.801
23.206
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de propriedade para investimentos
– (40.900)
(2.003)
–
Benfeitorias em propriedade para investimento
Caixa líquido aplicado em atividades de investimento (2.003) (40.900)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Aumento de capital
–
41.000
Distribuição de dividendos
(43.000) (19.761)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de financiamento
(43.000)
21.239
Aumento (redução) líquido de caixa e
equivalentes de caixa
(19.202)
3.545
Saldo de caixa e equivalente de caixa:
No início do exercício
26.268
22.723
7.066
26.268
No final do exercício
Aumento (redução) líquido de caixa e
equivalentes de caixa
(19.202)
3.545
registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades e a reduzir a exposição a riscos de crédito, de taxa de juros e de
mercado. A administração desses riscos é efetuada por meio de definição de
estratégias, estabelecimento de sistemas de controle e determinação de limites de posições. Não são realizadas operações envolvendo instrumentos
financeiros com finalidade especulativa. b) Valorização dos instrumentos financeiros: Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem como os critérios para sua valorização: • Caixa equivalentes de caixa: os valores de mercado desses ativos são similares aos
valores apresentados nas demonstrações financeiras. As taxas pactuadas
refletem as condições usuais de mercado; • Contas a receber: os valores de
contas a receber apresentados a valor contábil têm valor de mercado similar; • Contas a pagar: os valores de contas a receber apresentados a valor
contábil têm valor de mercado similar. c) Valor justo dos ativos e passivos
financeiros: O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente
entre partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. Os seguintes métodos e premissas foram utilizados para estimar o valor
justo: • Caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, contas
a pagar a fornecedores e outras obrigações de curto prazo se aproximam de
seu respectivo valor contábil em grande parte devido ao vencimento no curto prazo desses instrumentos; • Os valores registrados das aplicações financeiras, em certificado de depósito bancário. d) Considerações sobre riscos:
Riscos de juros: Relacionado com a possibilidade de perda por oscilação de
taxas ou descasamento de moedas nas carteiras ativas e passivas. O indexador condicionado as aplicações financeiras é o CDI. Para as contas a receber de aluguéis o indexador utilizado é o IGP-M, considerado para atualização do saldo até o final do contrato. As posições passivas da Companhia
estão basicamente representadas por contas a pagar, sem qualquer indexador relevante condicionado. A Companhia enveredou estudos de mercado e
posiciona-se de forma a assumir os eventuais descasamentos entre estes
indicadores. Riscos de crédito: A Companhia mantém contas correntes bancárias e aplicações financeiras com instituições financeiras aprovadas pela
Administração de acordo com os critérios objetivos para diversificação de
riscos de crédito. Para gerenciamento das perdas com os locatários, a Companhia tem por política efetuar análise de crédito, liquidez e exposições financeiras que possam comprometer a capacidade financeira dos potencias
promitentes honrarem seus compromissos de aquisição dos imóveis. Estas
análises baseiam-se em suporte documental e modelo de análise interno.
Riscos de liquidez: É o risco da Companhia não possuir recursos líquidos
suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de
descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos
previstos. Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros,
sendo monitoradas pela administração da Companhia. Gestão de risco de
capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de
salvaguardar a capacidade de continuidade de suas operações, para oferecer retorno aos seus sócios e garantia às demais partes interessadas, além
de manter uma adequada estrutura de capital. Risco operacional: É o risco
de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas
associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia
e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como
aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem
de todas as operações da Companhia. O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e
danos à reputação da Companhia e buscar eficácia de custos e para evitar
procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade. A principal
responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles
para tratar riscos operacionais é atribuída à alta administração dentro de
cada unidade de negócio. A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da Companhia para a administração de riscos operacionais nas seguintes áreas: • Exigências para segregação adequada de
funções, incluindo a autorização independente de operações; • Exigências
para a reconciliação e monitoramento de operações; • Cumprimento com
exigências regulatórias e legais; • Documentação de controles e procedimentos; • Exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados; • Exigências de reportar prejuízos operacionais e as ações
corretivas propostas; • Desenvolvimento de planos de contingência; • Treinamento e desenvolvimento profissional; • Padrões éticos e comerciais; • Mitigação de risco, incluindo seguro quando eficaz. Identificação e valorização
dos instrumentos financeiros: A Companhia não possui operações com instrumentos financeiros não refletidas nas demonstrações financeiras em
31/12/2017 e de 2016, assim como não realizou operações com derivativos
financeiros. e) Análise de sensibilidade: A Companhia realizou análise de
sensibilidade dos principais riscos aos quais seus instrumentos financeiros
estão expostos, basicamente representados por variações de índices de inflação (IGP-M) e variação de taxa de juros (CDI). Com base nas projeções
divulgadas pelo Banco Central (fontes: http://www.bcb.gov.br/), a Companhia
considerou estas informações para o cenário provável. Foram calculados cenários crescentes e decrescentes de 25% e 50% sobre os Ativos e Passivos Líquidos, sendo que segue abaixo o demonstrativo da análise de sensibilidade:
Queda Queda Cenário Aumento Aumento
Indexador
de 50% de 25% Provável de 25% de 50%
CDI
3,38% 5,06% 6,75% 8,44% 10,13%
IGP-M
2,26% 3,38% 4,51% 5,64% 6,77%
Saldo
Ativos e
Líquido Queda Queda Cenário Aumento Aumento
passivos
líquidos 31/12/2017 de 50% de 25% Provável de 25% de 50%
CDI
7.066 238 358
477
596
715
6.611 149 224
298
373
447
IGP-M
13.677 388 581
775
969 1.163
Total
Saldos nas Demonstrações
Saldo
Sem
financeiras consolidadas
em 2017 CDI IGP-M indexador
Aplicações Financeiras
7.066 7.066
–
–
Contas a receber
6.611
– 6.611
–
49
–
–
49
Outros créditos
Total dos ativos com riscos
financeiros
13.726 7.066 6.611
49
(1.705)
–
–
(1.705)
Contas a pagar
Total dos passivos com riscos
(1.705)
–
–
(1.705)
financeiros
Total dos ativos e passivos
com riscos financeiros
12.021 7.066 6.611
(1.656)
Determinação do valor justo dos instrumentos financeiros: Os valores de
mercado informados em 31/12/2017 e 2016, não refletem mudanças subsequentes na economia, tais como taxas de juros e alíquotas de impostos e
outras variáveis que possam ter efeito sobre sua determinação. Especificamente quanto à divulgação, a Companhia aplica os requerimentos de hierarquização, que envolve os seguintes aspectos: • Definição do valor justo é a
quantia pela qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado,
entre partes conhecedoras e dispostas a isso em transação sem favorecimento; • Hierarquização em 3 níveis para a mensuração do valor justo, de
acordo com inputs observáveis para a valorização de um ativo ou passivo na
data de sua mensuração. A valorização em 3 níveis de hierarquia para a
mensuração do valor justo é baseada nos inputs observáveis e não observáveis. Inputs observáveis refletem dados de mercado obtidos de fontes independentes, enquanto inputs não observáveis refletem as premissas de
mercado da Companhia. Esses dois tipos de inputs criam a hierarquia de
valor justo apresentada a seguir: • Nível 1 - preços cotados para instrumentos idênticos em mercados ativos; • Nível 2 - preços cotados em mercados
ativos para instrumentos similares, preços cotados para instrumentos idênticos ou similares em mercados não ativos e modelos de avaliação para os
quais inputs são observáveis; e • Nível 3 - instrumentos cujos inputs significantes não são observáveis. A composição abaixo demonstra ativos financeiros da companhia à classificação geral desses instrumentos em conformidade com a hierarquia de valorização.
Nível da hierarquia 2017 2016
Ativos
Aplicação financeira
2 (a) 7.066 26.268
(a) Valor justo através da cotação de preços de instrumentos financeiros
semelhantes em mercados não ativos. 15. Demandas judiciais: Com base
na opinião dos consultores jurídicos da Companhia e avaliação da Administração, não foram registradas provisões para contingências, pois não havia
processos classificados como de perda provável. Não sendo necessária
qualquer divulgação adicional, em função de não haver processos classificados como perda possível e remota.
Marcelo Fedak - Diretor
Antonio Cesar Fernandes Freitas - Contador - CRC 1SP 242050/O-5
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
nossa opinião, 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 Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes 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. São Paulo, 11 de junho de 2018. ERNST &
YOUNG Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP034519/O-6; Marcos
Kenji de Sá Pimentel Ohata - Contador - CRC-1SP209240/O-7.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 1038318-70.2016.8.26.0100. O Dr. FABIO DE SOUZA
PIMENTA, Juiz de Direito da 32ª Vara Cível da Capital/SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SOUTH DO BRASIL
- SERVICOS DE

OAB e entidades de
classe repudiam
assassinato de
jornalista em Maricá
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COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 25ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 9º andar - salas 920 e 924 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6188 - São
Paulo-SP - E-mail: sp25cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo
º 1091685-38.2018.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 25ª Vara Cível do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr. GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS, na for ma da Lei, etc. FAZ
SABER a CARGOPRESS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. (CNPJ01.622.516/0001-30),
que ICOMIN TECNOLOGIA LTDA. lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a
condenação no pagamento de R$1.500,00 (agosto/2018) a será atualizada e acrescida das
cominações legais, a título de danos materiais causados ao veículo Fiat Uno Vivace 1.0, placas
FYI 0782, locado pela autora, decorrentes de acidente causado pelo veículo da ré, ocorrido em
16.08.2017. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi defer ida a CITAÇÃO por EDITAL
para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de
presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe
será nomeado Curador Especial. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2019.
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Concessionária SPMAR S.A.
“Em Recuperação Judicial”
CNPJ/MF 09.191.336/0001-53 - NIRE 35.300.388.186
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Reinaldo Bertin, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, no uso das atribuições que
lhe confere os artigos 12 e 14 do Estatuto Social, c.c. o artigo 123, da Lei nº 6.404/76, em 1ª Convocação convoca os
acionistas para a AGO da Concessionária SPMAR S.A. - Em Recuperação Judicial, a ser realizada em São Paulo/SP,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, conjunto 54, sala 1, no dia 26/06/19, às 10h, a fim de deliberar
especificamente acerca da seguinte Ordem do Dia: a) aprovação dos Balanços dos anos de 2018; b) outros assuntos
de interesse da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente poderão
ser representados por procuração específica, outorgada de acordo com os requisitos previstos no artigo 126 §1ª da Lei
nº 6404/76. São Paulo, 18/06/19. Reinaldo Bertin - Presidente do Conselho de Administração.
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Secretaria de Governo vai concentrar
articulação política no Congresso
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CNPJ/MF Nº. 29.206.359/0001-00 - NIRE Nº. 3530051102-6
COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 02 de maio de 2019, recebeu a carta de renúncia do Sr. ITALO
ROPPA, ao cargo de Diretor Presidente Executivo da Companhia, com registro perante a JUCESP nº
322.217/19-2 em 14/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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