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Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 - (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)____________________________________________________________________________________________________________________________

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
    Nota 2018 2017    _____ ________ ________
Receitas líquida de vendas 19 193.399 222.090
Custo dos produtos vendidos  (80.016) (89.550)     ________ ________
Lucro bruto  113.383 132.540
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas administrativas 20.1 (41.745) (44.565)
 Despesas c/ pessoal e encargos 20.2 (51.766) (56.722)
 Despesas com vendas 20.3 (10.680) (8.006)
 Despesas tributárias 20.4 (7.873) (6.654)
 Reversão / (-) Provisão de férias e encargos 20.5 88 (43)
 Depreciações e amortizações 20.6 (1.995) (1.672)
 Outras Receitas / (-) Despesas operacionais 20.7 607 385     ________ ________
Total das receitas (despesas) operacionais  (113.364) (117.277)     ________ ________
Lucro (prejuízo) operacional antes do 
	resultado	financeiro	“	 	 19	 15.263
 Resultado financeiro líquido 21 (6.953) (8.036)     ________ ________
Lucro antes doIR e contribuição social   (6.934) 7.227
 (-) Provisão para IRPJ e CSLL   -  (2.563)     ________ ________
Resultado líquido do exercício  (6.934) 4.664     ________ ________     ________ ________

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
Exercicios Fundos em 31/12/2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
      Reserva Prejuízos
    Capital  Reserva de Acumu-
    Social Legal  Lucros lados Total    _______ _______ _______ ________ _______
Saldos em 31/12/2016 101.100 6.313  -  (5.324) 102.089    _______ _______ _______ ________ _______    _______ _______ _______ ________ _______
 Ajustes de exercícios 
  anteriores  -   -   -   9.235  9.235
 Resultado do exercício  -   -   -   4.664  4.664
 Transferência p/ Reserva 
  de Lucros  -   -  8.575 (8.575)  - 
 Constituição da reserva legal  -   429  (429)  -   -     _______ _______ _______ ________ _______
Saldos em 31/12/2017 101.100 6.742 8.146  -  115.988    _______ _______ _______ ________ _______    _______ _______ _______ ________ _______
 Ajustes de exercícios 
  anteriores  -   -  (1.981)  -  (1.981)
 Resultado do exercício  -   -  (6.934)  -  (6.934)
 Transferência p/ 
  Prejuízos Acumulado  -   -   769  (769)  -     _______ _______ _______ ________ _______
Saldos em 31/12/2018 101.100 6.742  -  (769) 107.073    _______ _______ _______ ________ _______    _______ _______ _______ ________ _______

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC
Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
    2018 2017    _______ _______
Lucro (prejuízo) do exercício (6.934) 4.664
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) com recursos 
 provenientes de (aplicados nas) atividades operacionais”
 Depreciação do imobilizado 1.995 1.672
 Ganho na venda do imobilizado (76) (221)
 Imobilizado descartado 23 289
 Juros s/ mútuos com pessoas ligadas  -    41
Variações monetárias s/ parcelamentos tributários 4.798 5.962
Ajustes de exercícios anteriores (1.981) 9.235    _______ _______
    (2.175) 21.642
Variação nos ativos / passivos operacionais
 Contas a receber - Clientes 342 (1.011)
 Contas a receber - Outras 346 (411)
 Estoque de mercadorias 3.793 15.492
 Impostos a recuperar (682) 2.972
 Despesas antecipadas 3.820 (3.694)
 Adiantamentos diversos (9.517) 606
 Depósitos judiciais (209) 66
 Fornecedores (4.217) (6.825)
 Partes relacionadas 56 (680)
 Impostos e contribuições a recolher  (425) 387
 Salários e encargos sociais (157) 94
Adiantamentos de clientes 929 (134)    _______ _______
Caixa líquido Proveniente das atividades operacionais (8.096) 28.504
Atividades de investimento 
 Aquisição de imobilizado / intangível (25) (781)
 Venda de imobilizado 99 304
 Empréstimos recebidos de Pessoas Ligadas  -    (27.548)    _______ _______
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
 de investimento 74 (28.025)
Atividades	de	financiamento
 Pagamentos Parcelamentos Tributários (10.020) (6.543)
 Adesão a Novo Parcelamento Tributário 7.581 6.928
 Pagamento de Empréstimo a Pessoas Ligadas  -    (601)    _______ _______
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
	de	financiamento	 (2.439)	 (216)    _______ _______
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (10.461) 263    _______ _______    _______ _______
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 59.467 59.204
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 49.006 59.467    _______ _______
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (10.461) 263    _______ _______    _______ _______

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

                           Ativo Notas 2018 2017_________________________________ _____ _______ _______
Ativo circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 49.006 59.467
 Clientes 5 15.319 15.661
 Contas a receber  105 451
 Adiantamentos a fornecedores 6 10.066 457
 Adiantamentos a empregados  295 387
 Estoques de mercadorias 7 100.278 104.071
 Impostos a recuperar 8 2.204 1.522
 Despesas antecipadas  9  -    3.820     _______ _______
Total do ativo circulante  177.273 185.836
Ativo não circulante
 Realizável a longo prazo
  Créditos c/empresas ligadas 10 48.348 48.348
  Depósitos judiciais  422 213
  Depósitos cauções  479 479
 Investimentos
  Participação societária  10 10
 Imobilizado
  Imobilizações 11 6.532 8.353
 Intangível
  Ativos intangíveis  338 533     _______ _______
Total do ativo não circulante  56.129 57.936     _______ _______
Total do ativo  233.402 243.772     _______ _______     _______ _______

                       Passivo Notas 2018 2017_________________________________ _____ _______ _______
Passivo circulante
 Fornecedores 12 4.354 8.571
 Débitos c/empresas ligadas  350 294
 Adiantamentos de clientes 13 3.423 2.494
 Impostos e contribuições a recolher 14 8.468 8.893
 Encargos e obrigações trabalhistas  15 5.096 5.253
 Parcelamentos - Fiscais 16 8.196 13.670     _______ _______
Total do passivo circulante  29.887 39.175
Passivo não circulante
 Exigivel a longo prazo
  Parcelamentos - Fiscais 16 78.148 70.315
  Débitos c/empresas ligadas 17 18.294 18.294     _______ _______
Total do passivo não circulante  96.442 88.609
Patrimônio líquido
 Capital social 18 101.100 101.100
 Reserva legal 22 6.742 6.742
 Reserva de lucros 22  -    8.146
 Prejuízos acumulados 22 (769)  -     _______ _______
Total do patrimônio líquido  107.073 115.988

     _______ _______
Total do passivo e do patrimônio líquido  233.402 243.772     _______ _______     _______ _______

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos 
Em 31/12/2019 e de 2018 - (Valores expressos em milhares de reais - R$, 
exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
1 - Contexto operacional: HSJ Comercial S.A.(“Companhia”) é uma socieda-
de anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro, tendo 
como atividade principal a comercialização de artigos de joalheria, e relógios. 
2 - Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis:  
a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras para os 
exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 foram preparadas com base nas prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), observando as diretrizes ema-
nadas pela legislação societária (“Lei nº 6.404/76”) que incluem os novos dis-
positivos introduzidos pela Lei 11.638/07 e pela Lei 11.941/09, e estão em 
conformidade com a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.255/09. A Administração da 
companhia autorizou a conclusão da preparação das demonstrações contá-
beis em 28/04/2019. b) Bases de mensuração: As demonstrações financei-
ras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguin-
tes itens materiais reconhecidos no balanço patrimonial: • Os instrumentos 
financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; • Os instrumentos finan-
ceiros não derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são 
mensurados pelo valor justo; • Os ativos financeiros disponíveis para venda 
mensurados pelo valor justo. c) Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de 
acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa 
atua (moeda funcional). As demonstrações financeiras são apresentadas em 
Reais, moeda funcional e de apresentação, e todos os valores aproximados 
para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 3 - Principais 
políticas contábeis aplicadas: As políticas contábeis descritas abaixo têm 
sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados 
nessas demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de caixa: Com-
preendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações finan-
ceiras. Essas aplicações estão demonstradas pelo seu valor justo nas datas 
dos balanços com vencimentos inferiores a 90 dias, sem prazos fixados para 
resgate, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de 
mudança de valor. As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, 
acrescidos dos rendimentos apurados até as datas dos balanços, que não 
excede o valor de mercado. b) Clientes: As contas a receber de clientes são 
registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas 
de mercadorias, acrescidos de variações cambiais, quando aplicável. A provi-
são para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base em análise 
individual dos valores a receber e em montantes considerados pela adminis-
tração, necessária e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização des-
ses créditos, os quais podem ser modificados em virtude da recuperação de 
créditos de clientes devedores ou de mudança na situação financeira de clien-
tes. No exercício social de 2018, após análise detalhada, a administração op-
tou por não constituir provisão para créditos de liquidação duvidosa por consi-
derar irrelevante o risco de perdas. O ajuste a valor presente do saldo de 
contas a receber de clientes não é relevante devido ao curto prazo de sua re-
alização. c) Estoque: Os estoques estão demonstrados pelo menor valor en-
tre o valor líquido de realização (valor estimado de venda no curso normal dos 
negócios, menos as despesas estimadas para realizar a venda) e o preço 
médio de aquisição. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou ob-
soletos são constituídas quando consideradas necessárias pela administra-
ção. A companhia custeia seus estoques usando a média ponderada. d) In-
vestimentos: Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método 
de equivalência patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de 
custo, e o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimen-
to da participação da Companhia nas variações patrimoniais das investidas, 
geradas após a aquisição. A participação da companhia nos lucros ou prejuí-
zos de suas coligadas é reconhecida na demonstração do resultado do exer-
cício e sua participação nos outros resultados abrangentes é reconhecida de 
forma reflexa diretamente no patrimônio líquido. Quando a participação da 
companhia nas perdas de uma coligada for igual ou superior ao valor contábil 
do investimento, incluindo quaisquer ativos de longo prazo que, na essência 
constituam parte do investimento na coligada, a companhia não reconhece 
perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações legais ou cons-
trutivas (não formalizadas) de fazer pagamentos por conta da coligada.  
e) Imobilizado: Demonstrado ao valor de custo deduzido de depreciação e 
das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A depreciação des-
ses ativos tem início quando estes estão prontos para o uso pretendido na 
mesma base dos outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com 
base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o 
valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmen-
te baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). A vida útil 
estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados no 
fim de cada exercício, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é 
contabilizado prospectivamente. O item do imobilizado é baixado após a alie-
nação ou quando não há benefício econômicos futuros resultantes do uso 
contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item 
do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na 
venda e o valor contábil do ativo, e reconhecidos no resultado. Os custos de 
empréstimos atribuídos diretamente à aquisição, construção ou produção de 
ativos qualificáveis, os quais levam, necessariamente, um período de tempo 
substancial para ficar prontos para uso ou venda pretendida, são acrescenta-
dos ao custo de tais ativos até a data em estejam prontos para uso ou venda. 
Quando parte de um item de imobilizado tem diferentes vidas úteis, elas são 
registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado.  
f)	 Instrumentos	 financeiros:	 A administração da companhia determina a 
classificação de seus instrumentos financeiros no reconhecimento inicial. De-
pendendo da finalidade para qual os instrumentos financeiros foram adquiri-
dos, a companhia classifica-os em: • Ativo ou passivo avaliado a valor justo 
por meio do resultado: São ativos e passivos adquiridos ou incorridos princi-
palmente para a finalidade de venda ou recompra em prazo muito curto;  
• Mantidos até o vencimento: São ativos financeiros não derivativos, com 
pagamentos fixos, ou determináveis, com vencimentos definidos e que a 
Companhia tem a intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento. 
• Empréstimos e recebíveis: São os instrumentos não derivativos com paga-
mentos fixados ou determináveis que não estão cotados em mercado de ativo, 
ou seja, são as operações de créditos comerciais da Companhia. g) Provi-
sões: Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou presumidas) resul-
tantes de eventos passados em que seja possível estimar os valores de forma 
confiável e cuja a liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão 
é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação 
no fim de cada exercício, considerando os riscos e as incertezas relativas a 
obrigação. Quando se espera que alguns ou todos os benefícios econômicos 
requeridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados de um ter-
ceiro, um ativo é reconhecido se, e somente, o reembolso for virtualmente 
certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. h) Imposto de renda 
e contribuição social - correntes e diferidos: Correntes: O Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL) do exercício são calculados com base nas alíquotas de 15%, acres-
cida do adicional de 10% sobre o lucro anual tributável excedente de  
R$ 240.000,00, para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para con-
tribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base ne-
gativa da contribuição social, limitada a 30% do lucro real. As declarações de 
impostos no Brasil estão sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais por um 
período de cinco anos da data da declaração. Diferidos: O imposto de renda 
e a contribuição social diferidos são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% para o imposto de renda e 9 % de con-
tribuição social sobre as diferenças temporárias, prejuízo fiscal e base negati-
va. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias 
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os cor-
respondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é 
mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças tem-
porárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas 
ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstra-
ções contábeis. Em 31/12/2018 a companhia não possuía base de cálculo 
para o imposto de renda e contribuição social diferidos. i) Partes relaciona-
das: No decorrer de suas operações, direitos e obrigações são contraídos 
entre partes relacionadas, oriundas de operações mercantis de compra e ven-
da de mercadorias e serviços, e operações de mútuos pactuados em condi-
ções normais de mercado para operações semelhantes. j) Outros ativos e 
passivos: Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da Companhia e seu 
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos e passivos são 
classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liqui-
dação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados 
como não circulante. k) Apuração das receitas e despesas: As receitas e 
despesas são reconhecidas pelo regime de competência, além de considerar 
os rendimentos, os encargos e os efeitos de acordo com os índices e taxas 
oficiais sobre os ativos e passivos ao valor de realização, quando aplicável.  
l)	Demonstração	dos	fluxos	de	caixa:	A demonstração dos fluxos de caixa 
foi preparada pelo método indireto. 4 - Caixa e equivalentes de caixa:  
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são demonstrados a seguir:
    2018 2017    ______ ______
Caixa 43.194 40.701
Bancos conta movimento 2.673 1.113
Aplicações financeiras 3.139 17.653    ______ ______
    49.006 59.467    ______ ______    ______ ______

5 - Clientes: Posição registrada em 31/12/2018 e 2017 corresponde às ru-
bricas abaixo relacionadas, referente às vendas de mercadorias e serviços 
conforme demonstrativo a seguir: 2018 2017    ______ ______
Crediário 15.122 15.494
Duplicatas a receber 71 32
Contas a receber - serviços 126 135    ______ ______
    15.319 15.661    ______ ______    ______ ______
Em 2018 após análise detalhada optou-se por não constituir provisão para 
devedores duvidosos por considerar irrelevante o risco de perdas. 6 - Adian-
tamentos a fornecedores: A composição dos saldos em 31/12/2018 e 
31/12/2017 está apresentada a seguir: 2018 2017    ______ _____
Adiantamentos a fornecedores diversos 1.203 424
Adiantamentos a fornecedores - empresas ligadas 8.863 33    ______ _____
    10.066 457    ______ _____    ______ _____
7 - Estoques de mercadorias: Os valores registrados em 31/12/2018 e 
31/12/2017 correspondem em sua totalidade ao estoque de mercadorias para 
revenda adquiridas de terceiros. A companhia custeia os seus estoques utili-
zando o critério da média ponderada das compras. 8 - Impostos a recuperar: 
Refere-se aos saldos de impostos e contribuições que poderão ser deduzidos 
dos pagamentos futuros da mesma natureza, ou compensados com impostos 
e contribuições, conforme legislação vigente. 2018 2017    _____ _____
ICMS a compensar / recuperar 1.074 586
COFINS a compensar /  recuperar 70 69
PIS a compensar /  recuperar 15 14
IRPJ a compensar /  recuperar 972  -   
CSLL a compensar /  recuperar 73  -   
Adiantamento de parcelamento fiscal  -    853    _____ _____
    2.204 1.522    _____ _____    _____ _____
9 - Despesas antecipadas: Os saldos das despesas antecipadas são de-
monstrados a seguir: 2018 2017    ____ _____
Propaganda  - 3.820
     - 3.820    ____ _____    ____ _____
10 - Créditos com empresas ligadas: As posições apresentadas em 
31/12/2018 e 31/12/2017 correspondem aos mútuos concedidos às empresas 
ligadas. 11 - Imobilizado: O Ativo Imobilizado está composto conforme de-
monstrativo apresentado a seguir:
    Taxa de Saldo    Saldo
    Depre- em    em
    ciação 31/12/ Adi- Bai- Depre- 31/12/
Bem Anual (%) 2017 ção xas ciação 2018________________________ _________ ______ ____ _____ ______ _______
Custo
Veículos  -  1.159  -     -     -    1.159
Móveis e utensílios  -  9.032 56 (166)  -    8.922
Máq., equip. e ferramentas  -  610 1 (36)  -    575
Instalações diversas  -  4.232  -     -     -    4.232
Benfeitorias em Bens de Terceiros - 1.522 9  -     -    1.531
Equipamento de informática  -  1.183 65 (121)  -    1.127     ______ ____ _____ ______ _______
     17.738 131 (323)  -    17.546     ______ ____ _____ ______ _______
Depreciação acumulada
Veículos 20 (1.018)  -     -  (45) (1.063)
Móveis e utensílios 10 (5.318)  -     117  (721) (5.922)
Máq., equip. e ferramentas 10 (510)  -     22  (20) (508)
Instalações diversas 10 (1.606)  -     -  (419) (2.025)
Benfeitorias em Bens de Terceiros - (173)  -     -     493) (666)
Equipamento de informática 20 (760)  -    32 (102) (830)     ______ ____ _____ ______ _______
     (9.385)  -     171  (1.800) (11.014)     ______ ____ _____ ______ _______
Custo líquido  8.353 131 (152) (1.800) 6.532     ______ ____ _____ ______ _______     ______ ____ _____ ______ _______
12 - Fornecedores: Composição dos valores de fornecedores conforme de-
monstrativo a seguir: 2018 2017    _____ _____
Fornecedores de mercadorias 93 3.536
Fornecedores - concessionárias 5 13
Alugueis entre empresas ligadas 24 30
Fornecedores - aluguéis e uso e consumo 4.232 4.992    _____ _____
    4.354 8.571    _____ _____    _____ _____
13 - Adiantamentos de clientes: Os saldos dos adiantamentos de clientes 
são demonstrados a seguir: 2018 2017    _____ _____
Certificados de presentes 616 615
Sinal de reserva 2.702 1.756
Outros adiantamentos  -    1
Nelly Joias e Curiosidades 105 122    _____ _____
    3.423 2.494    _____ _____    _____ _____
14 - Impostos e contribuições a recolher: Os impostos e contribuições a 
recolher nos exercícios em 31/12/2018 e 31/12/2017 estão apresentados a 
seguir: 2018 2017    _____ _____
ICMS a recolher 4.967 4.860
COFINS a recolher 2.167 2.228
PIS a recolher 470 483
ISS a recolher  -    1
Impostos retidos na fonte  693 541
IRPJ a recolher 54 517
CSLL a recolher 117 263    _____ _____
    8.468 8.893    _____ _____    _____ _____
15 - Encargos e obrigações trabalhistas: Em 31/12/2018 e 31/12/2017 os 
saldos que compõem os encargos e obrigações trabalhistas estão apresenta-
dos a seguir: 2018 2017    _____ _____
FGTS a recolher 275 245
INSS a recolher 983 1.081
INSS retido na fonte 5 7
Provisão de férias 2.844 2.909
Provisão FGTS s/férias 227 232
Provisão INSS s/férias 762 779    _____ _____
    5.096 5.253    _____ _____    _____ _____
16 - Parcelamentos Fiscais: 16.1 - Representa 161 parcelas do parce-
lamento de débitos concedido pela Receita Federal do Brasil - RFB, de 
acordo com o Artigo 1º da Lei 11.941/2009, a terminar em outubro/2024. 
16.2 - Representa 180 parcelas do parcelamento de débitos concedido 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, de acordo com a Lei 
12.996/2014, a terminar em outubro/2029. 16.3 - Representa 150 parce-
las do parcelamento de débitos concedido pela Receita Federal do Brasil 
- RFB, de acordo com o Artigo 2º, inciso III, alínea b, da Lei 13.496 de 2017, 
a terminar em Abril/2029. 16.4 - Resumo dos parcelamentos Fiscais:  
Os parcelamentos descritos estão consolidados pela RFB, e realizados con-
forme demonstrado a seguir:

Exercício 2018__________________________________________________________________
    Lei Lei Lei
Modalidade 11.941/2009 12.996/2014 13.496/2017 Totais________________ __________ __________ __________ ________
Vr. Parcelado  3.895  85.308  16.598  105.801
Variação Monetária  2.680  25.240 1.410  29.330
Pagtos realizados  (3.365)  (40.221)  (5.201)  (48.787)    __________ __________ __________ ________
Saldo a Pagar  3.210  70.327  12.807 86.344    __________ __________ __________ ________    __________ __________ __________ ________
Curto Prazo  550  6.498  1.148  8.196
Longo Prazo  2.660  63.829  11.659 78.148    __________ __________ __________ ________
Totais  3.210  70.327  12.807  86.344    __________ __________ __________ ________    __________ __________ __________ ________

Exercício 2017__________________________________________________________________
Modalidade 11.941/2009 12.996/2014 13.496/2017 Totais________________ __________ __________ __________ ________
Vr. Parcelado  3.895  85.308  6.928  96.131
Variação Monetária  2.563  21.968  - 24.531
Pagtos realizados  (2.823)  (33.854)  -  (36.677)    __________ __________ __________ ________
Saldo a Pagar  3.635  73.422  6.928 83.985    __________ __________ __________ ________    __________ __________ __________ ________
Curto Prazo  532  6.210  6.928  13.670
Longo Prazo  3.103  67.212  -  70.315    __________ __________ __________ ________
Totais  3.635  73.422  6.928  83.985    __________ __________ __________ ________    __________ __________ __________ ________
17 - Débitos com empresas ligadas: Esta rubrica demonstra os saldos de 
mútuos contraídos com empresas ligadas. 18 - Capital social: O capital social 
da empresa corresponde ao montante de R$101.100 e está representado por 
101.100.000 ações ordinárias totalmente integralizadas, com valor nominal de 
R$ 1,00 (hum real) cada uma.

19 - Receita líquida: 2018 2017    _______ _______
Receita bruta de vendas e serviços 277.648 311.031
(-) Devoluções descontos e outros (25.384) (28.178)
(-) Impostos incidentes sobre as vendas (58.865) (60.763)    _______ _______
    193.399 222.090    _______ _______    _______ _______
20 - Despesas por natureza:
20.1 - Despesas administrativas: 2018 2017    _______ _______
Prediais (30.848) (31.318)
Segurança patrimonial (118) (73)
Seguros (59) (59)
Prestação de serviços (5.857) (8.670)
Informática (537) (87)
Veículos (76) (90)
Comunicação (1.163) (1.508)
Viagens (854) (598)
Fretes e logística (111) (102)
Gerais (2.016) (1.902)
Legais e Jurídicas (106) (142)
Registro e Proteção de Marcas  - (16)    _______ _______
    (41.745) (44.565)    _______ _______    _______ _______
20.2 - Pessoal e encargos: 2018 2017    _______ _______
Remuneração dos administradores (3.397) (3.430)
Proventos (32.633) (36.133)
FGTS (2.332) (2.588)
INSS (8.340) (9.207)
Encargos RT  - (11)
Vale transporte (551) (424)
PAT (2.413) (2.861)
Assistência médica e social (1.894) (1.790)
Previdência complementar (8) (4)
Salário família (6) (9)
Salário maternidade (112) (152)
Seguro de vida (24) (28)
Benefícios diversos (41) (60)
Treinamentos e cursos (3) (5)
Outras despesas com pessoal (12) (20)    _______ _______
    (51.766) (56.722)    _______ _______    _______ _______
20.3 - Despesas c/ vendas 2018 2017    _______ _______
Propaganda e publicidade (10.096) (7.746)
Despesas gerais com vendas (584) (260)    _______ _______
    (10.680) (8.006)    _______ _______    _______ _______
20.4 - Despesas Tributárias:  2018 2017    _______ _______
ICMS (1.510) (5.550)
PIS (17) (19)
COFINS (94) (106)
Contribuição Sindical patronal (80) (67)
Multas de mora (391) (544)
Taxas e impostos diversos (298) (118)
Multas P/ Infrações Fiscais (5.483) (250)    _______ _______
    (7.873) (6.654)    _______ _______    _______ _______
20.5 - Reversão / (-) Provisão para férias e encargos 2018 2017    _______ _______
Provisão para férias 65 (32)
FGTS sobre férias 5 (2)
INSS sobre férias 18 (9)    _______ _______
    88 (43)    _______ _______    _______ _______
20.6 - Depreciações e amortizações: 2018 2017    _______ _______
Depreciações e amortizações (1.995) (1.672)    _______ _______
    (1.995) (1.672)    _______ _______    _______ _______
20.7 - Outras receitas/ (-) Despesas: 2018 2017    _______ _______
Outras receitas
 Despesas reavidas 40 80
 Aluguéis de ativos entre empresas ligadas 385 348
 Outras receitas eventuais 195 60
 Ganho na Venda de bens de ativos permanentes 76 221
Outras despesas
 Perdas diversas (66) (36)
 Baixa de bens (23) (288)    _______ _______
Resultado líquido das outras receitas/despesas 607 385    _______ _______    _______ _______
21 - Resultado Financeiro: 2018 2017    _______ _______
Receitas	financeiras
 Juros ativos 276 235
 Variações cambiais 21 13
 Receitas de aplicações financeiras 1.438 1.204
 Descontos obtidos 26 290
 Variações monetárias  -    166
 Outras receitas financeiras  1  -   
Despesas	financeiras
 Juros passivos (5.930) (7.499)
 Variações cambiais (25) (12)
 Despesas bancárias (69) (41)
 IOF (52) (34)
 Variações monetárias  -    (82)
 Despesas com cartão de crédito (2.575) (2.158)
 Descontos concedidos (45)  -   
 Aluguel de terminal de cartão de crédito (19) (55)
 Outras despesas financeiras  -    (63)    _______ _______
Resultado	financeiro	líquido	 (6.953)	 (8.036)    _______ _______    _______ _______
22 - Destinação do resultado e constituição de reservas: O prejuízo apu-
rado ao final do exercício, acrescido dos ajustes de exercícios anteriores,  
serão compensados em parte com o saldo da conta de reserva de lucros.  
O saldo remanescente será destinado para a conta de prejuízos acumulados. 
    2018    ______
Lucros acumulados 8.146
Ajustes de exercícios anteriores (1.981)
Resultado do exercício (6.934)    ______
Saldo a transferir para a prejuízos acumulados (769)    ______    ______
Constituição da reserva legal (5%)  -    ______
23 - Cobertura de seguros: A Companhia mantém apólices de seguros con-
tratados junto a algumas das principais seguradoras do país, que foram defi-
nidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e 
o grau de risco envolvido.

Roberto Stern - Diretor Presidente
Luiz Carlos Rodrigues Machado - Contador - CRC - RJ 067.810/O-6

Quinta-feira, 14/04/2022
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