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UNIVERSO ONLINE S.A. E CONTROLADAS
CNPJ/MF 01.109.184/0001-95 - NIRE 35.300.198.10-7

Senhores acionistas, em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o presente relatório relacionado às Demonstrações Financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2018.

Relatório da administração

Balanços patrimoniais para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais - R$)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais - R$)

Demonstração dos fl uxos de caixa para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do resultado para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais - R$)

Parecer dos auditores

 Controladora Consolidado
Ativo 2018 2017 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 2.835.009 224.894 5.602.044 296.245
Aplicações fi nanceiras 1.551.847 - 1.551.847 210.103
Contas a receber 122.361 123.265 8.345.758 3.713.022
Estoques - - 88.551 61.609
Impostos a recuperar 25.922 2.450 102.552 28.290
Adiantamentos a fornecedores 9.224 1.159 18.487 4.871
Despesas pagas antecipadamente 14.446 11.837 45.088 52.550
Depósitos judiciais - 205 - 268
Outras contas a receber 4.736 10.379 8.482 8.668

Total do ativo circulante 4.563.544 374.189 15.762.810 4.375.625
Não circulante
Contas a receber de clientes - - 373 466
Depósitos judiciais 36.402 33.420 41.421 36.902
Impostos a recuperar - 6.139 5.023 10.975
Imposto de renda diferido - 84.566 - 249.690
Despesas pagas antecipadamente 3.979 4.834 7.160 9.301
Outras contas a receber 11.288 11.288 38.917 35.060
Investimentos em empresas controladas 4.177.980 1.755.578 - -
Imobilizado 59.700 75.724 220.143 196.564
Intangível 180.496 185.407 1.261.565 1.122.011

Total do ativo não circulante 4.469.846 2.156.956 1.574.600 1.660.969

Total do ativo 9.033.390 2.531.145 17.337.410 6.036.594

 Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2018 2017 2018 2017
Circulante
Fornecedores 207.196 294.902 318.449 215.869
Obrigações com terceiros - - 4.324.198 3.080.569
Empréstimos e fi nanciamentos 13.098 24.181 25.021 36.273
Salários e encargos sociais 56.015 51.123 178.014 124.445
Impostos e contribuições 6.953 3.613 95.013 61.862
Provisão para contingências 19.385 13.917 32.191 52.382
Adiantamentos de clientes 17.325 17.682 59.974 30.749
Dividendos estatutários a pagar 10.757 - 10.757 -
Outras contas a pagar 2.701 4.406 44.386 8.157

Total do passivo circulante 333.430 409.824 5.088.002 3.610.307
Não circulante
Fornecedores 909 3.283 909 3.283
Empréstimos e fi nanciamentos 58.245 70.699 65.230 89.527
Impostos e contribuições - - 1.213 2.172
Imposto de renda diferido 252.004 51.778 468.182 292.115
Provisão para contingências 7.578 7.584 41.771 7.972
Outras contas a pagar 7.585 6.952 30.624 33.567

Total do passivo não circulante 326.321 140.296 607.929 428.637
Total do passivo 659.751 550.120 5.695.931 4.038.943
Patrimônio líquido
Capital social 357.755 1.000.000 357.755 1.000.000
Reserva legal 71.551 80.082 71.551 80.082
Reserva capital 86.506 86.506 86.506 86.506
Reserva de retenção de lucros 1.073.450 1.014.588 1.073.450 1.014.588
Ajustes de avaliação patrimonial 6.958.484 (30.142) 6.958.484 (30.142)
Ações em tesouraria (174.107) (170.008) (174.107) (170.008)

Patrimônio líquido atribuído ao controlador 8.373.639 1.981.025 8.373.639 1.981.025
Participação dos não controladores - - 3.267.840 16.626
Total do patrimônio líquido 8.373.639 1.981.025 11.641.479 1.997.651

Total do passivo e patrimônio líquido 9.033.390 2.531.145 17.337.410 6.036.594

 Atribuível ao controlador
     Reservas de lucros
     Reserva de   Ajuste de   Total do
  Capital Reserva Reserva retenção Lucros Ações avaliação  Participação dos patrimônio
  social legal de capital  de lucros acumulados em tesouraria patrimonial Total não controladores líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016 1.000.000 60.714 86.506 662.188 - (168.067) (27.975) 1.613.367 10.685 1.624.052
Lucro líquido do exercício - - - - 387.368 - - 387.368 4.477 391.845

Constituição de reserva legal - 19.368 - - (19.368) - - - - -
Distribuição de dividendos - - - - (15.600) - - (15.600) - (15.600)
Transferência para retenção de lucros - - - 352.400 (352.400) - - - - -
Recompra de ações / aquisição de participação adicional - - - - - (1.941) (2.167) (4.108) 1.464 (2.644)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.000.000 80.082 86.506 1.014.588 - (170.008) (30.142) 1.981.025 16.626 1.997.651
Lucro líquido do exercício - - - - 1.075.676 - - 1.075.676 414.365 1.490.041

Distribuição de dividendos / reservas de retenção de lucro - - - (1.014.588) (10.757) - - (1.025.345) - (1.025.345)
Constituição de reserva de retenção de lucro - - - 1.064.919 (1.064.919) - - - - -
Recomposição da reserva legal - (8.531) - 8.531 - - - - - -

Redução de capital (642.245) - - - - - - (642.245) - (642.245)
Recompra de ações / aquisição de participação adicional - - - - - (4.099) (16.733) (20.832) - (20.832)
Venda de ações - - - - - - 7.005.359 7.005.359 2.836.849 9.842.209

Saldos em 31 de dezembro de 2018 357.755 71.551 86.506 1.073.450 - (174.107) 6.958.484 8.373.639 3.267.840 11.641.479

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 1.075.676 387.368 1.490.040 391.845
Despesas (receitas) que não representam movimentação de caixa:
Depreciação e amortização 105.425 108.606 304.414 276.551
Acréscimo de provisão para perdas em controladas 1.255 - - -
Equivalência patrimonial (461.939) (339.509) - -
Imposto de renda e contribuição social correntes 39.006 - 225.449 223.724
Imposto de renda e contribuição social - diferidos 222.676 12.157 369.888 104.784
Acréscimo de provisão para créditos de liquidação duvidosa 21.082 21.491 94.380 74.094
Acréscimo de provisão para contingências 3.409 2.470 5.843 15.801
PILP (remuneração ações) - - 264.179 -
Acréscimo provisão para obsolescência de estoques - - 20.070 -
Reversão perda não realizada em operação de “swap” - - - 784
Juros, receita de aplicações fi nanceiras e variação cambial, líquida 5.595 6.966 12.329 17.515
Participações minoritárias - - - (4.477)

Variação de ativos e passivos operacionais
Contas a receber (33.901) (10.576) (5.117.703) (2.039.466)
Estoques - - (47.012) (38.112)
Impostos a recuperar (13.186) 17.059 (53.211) 45.049
Imposto de renda diferido 62.116 2.952 61.565 3.087
Adiantamento a fornecedores (8.065) 282 (13.616) (119)

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Receita líquida dos produtos vendidos e dos serviços prestados 694.154 649.440 3.852.887 2.823.314
 Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (370.127) (346.270) (2.921.120) (2.074.579)
Lucro bruto 324.027 303.170 931.767 748.735
Receitas (despesas) operacionais
 Com vendas (186.569) (150.622) (572.093) (412.559)
 Gerais e administrativas (87.809) (72.545) (745.190) (280.464)
 Participações em sociedades controladas:
  Resultado de equivalência patrimonial 461.939 339.509 - -

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017

Depósitos judiciais (2.777) (1.807) (4.251) 700
Despesas pagas antecipadamente (2.792) 1.134 8.268 (27.632)
Outras contas a receber / pagar 471 (2.186) (7.143) 18.468
Fornecedores 5.934 (7.004) 97.547 18.655
Obrigações com terceiros - - 1.243.629 1.776.538
Salários e encargos sociais 4.892 (15.108) 51.238 21.767
Impostos e contribuições (36.020) (6.405) 13.378 (21.243)
Adiantamento de clientes (358) - 29.224 (4.139)
Participação dos não controladores - - - 5.941

Caixa gerado pelas atividades operacionais 988.499 177.892 (951.493) 860.115
Imposto de renda e contribuição pagos (2.273.165) - (2.480.755) (171.991)
Juros recebidos / pagos (4.083) (11.798) 389.269 185.691

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (1.288.749) 166.094 (3.042.978) 873.814
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades de investimento (1.720.887) 104.901 (1.810.282) (397.408)
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades de fi nanciamento 5.619.748 (55.109) 10.159.060 (272.747)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 2.610.115 215.886 5.305.799 203.660
Saldo inicial:
Caixa e bancos 224.894 9.008 296.245 92.585

Saldo fi nal:
Caixa e bancos 2.835.009 224.894 5.602.044 296.245

Movimentação líquida do caixa e equivalentes de caixa 2.610.115 215.886 5.305.799 203.660

A Diretoria

As demonstrações fi nanceiras foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, que 
emitiu parecer sem ressalvas em 02 de abril de 2019, nos seguintes termos “Em nossa opinião, as demonstrações 
fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e fi nanceira do Universo Online S.A. e do Universo Online S.A. e empresas controladas em 31 de dezembro 
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de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa, bem como o desempenho consolidado 
de suas operações e os seus fl uxos de caixa consolidados para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil”. As notas explicativas, acompanhadas do relatório dos auditores 
independentes estão disponíveis junto à Administração da Companhia.

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
  Provisão para perdas (1.255) - - -
 Outras despesas, líquidas (11.816) (13.021) (22.202) (39.807)
Resultado antes das receitas e despesas fi nanceiras 498.517 406.491 (407.718) 15.905
Resultado fi nanceiro 838.841 (6.966) 2.493.095 704.448
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 1.337.358 399.525 2.085.377 720.353
 Imposto de renda e contribuição social correntes (39.006) - (225.449) (223.724)
 Imposto de renda e contribuição social diferidos (222.676) (12.157) (369.888) (104.784)
Lucro líquido do exercício 1.075.676 387.368 1.490.040 391.845

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Lucro líquido do exercício 1.075.676 387.368 1.490.040 391.845
Aquisição de participação adicional (16.733) (2.167) (16.733) (2.167)
Resultado abrangente do exercício 1.058.943 385.201 1.473.307 389.678

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Atribuível a:
Participação do controlador - - 1.058.941 385.201
Participação dos não controladores - - 414.365 4.477

...continuação pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos obje-
tivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, to-
madas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, 
não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais dis-
torções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de frau-
de ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi s-
sional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 

bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fun-
damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante re-
sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objeti-
vo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Enti-
dade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela ad-
ministração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacida-
de de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe in-
certeza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 

modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nos-
sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de audi-
toria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos
que identifi camos durante nossos trabalhos. São Paulo/SP, 29.03.2019. Au-
disa Auditores Associados - CRC/SP 2SP 024298/O-3; Ivan Roberto dos
Santos Pinto Junior - Contador - CRC/RS 058.252/O-1 - CVM: Ato Declara-
tório Nº 7710/04; Ricardo Roberto Monello - Contador - CRC/SP 1SP 
161.144/O-3 - CNAI - SP - 1619.


