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Demonstrações dos Resultados - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
(Valores expressos em milhares reais)

 Controladora Consolidado
 2017 2016 01/01/2016 2017 2016 01/01/2016
  (Reapre- (Reapre-  (Reapre- (Reapre-
  sentado) sentado)  sentado) sentado)
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 193 3.631 1.552 119.342 142.104 143.000
Títulos e valores mobiliários 917 - - 1.595 - -
Contas a receber de clientes 4.847 5.194 124.477 646.211 628.586 683.991
Mútuos a receber de partes relacionadas - - - 2.959 14.048 -
Ativo fi nanceiro - - - 5.824 3.326 3.326
Estoques 46 121 77 27.292 25.017 30.860
Dividendos a receber 157 8.631 2.834 7.594 9.143 4.430
Impostos a recuperar 25.608 31.212 13.043 104.502 95.171 77.223
Outras contas a receber 3.196 2.372 4.217 16.800 8.905 18.982
Aporte numerário em consórcios - - - 2.839 2.032 -
Adiantamento a fornecedores 91 58 5 3.102 3.172 9.992
Ativo fi scal diferido - - - 14 - -
Ativos mantidos para venda 470.000 - - 470.000 - -
Total do ativo circulante 505.055 51.219 146.205 1.408.074 931.504 971.804
Não Circulante
Realizável a longo prazo:
Títulos e valores mobiliários - - - 15.961 2.725 2.454
Contas a receber de clientes - 112.431 66.923 18.542 27.493 101.770
Mútuos a receber de partes relacionadas 9.992 42.157 247.310 91.594 168.062 354.729
Ativo fi nanceiro - - - 43.415 64.065 48.290
Impostos a recuperar - - - - 15.431 13.518
Ativo fi scal diferido - - 183 195.022 63.088 42.101
Outras contas a receber 805 661 840 24.498 19.147 24.956
Depósitos judiciais 388 17 - 37.571 24.255 17.719
Total do realizável a longo prazo 11.185 155.266 315.256 426.603 384.266 605.537
Investimentos 1.521.036 1.308.647 1.211.552 133.863 731.168 456.497
Imobilizado 1.404 1.276 1.792 664.685 716.879 733.616
Intangível 4.040 4.987 4.980 1.036.039 1.079.978 1.109.847
 1.526.480 1.314.910 1.218.324 1.834.587 2.528.025 2.299.960
Total do ativo não circulante 1.537.665 1.470.176 1.533.580 2.261.190 2.912.291 2.905.497
Total do Ativo 2.042.720 1.521.395 1.679.785 3.669.264 3.843.795 3.877.301

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
 Controladora Consolidado
 2017 2016 01/01/2016 2017 2016 01/01/2016
  (Reapre- (Reapre-  (Reapre- (Reapre-
  sentado) sentado)  sentado) sentado)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Fornecedores e outras contas a pagar 44.938 18.343 15.104 238.994 226.880 227.054
Mútuos a pagar a partes relacionadas - - 3.195 138 - -
Empréstimos e fi nanciamentos 17.401 5.928 69.071 268.865 226.854 499.349
Debêntures e outros títulos 67.499 - - 125.204 62.011 130.841
Salários, benefícios e encargos sociais 4.829 3.739 4.403 131.458 124.695 125.781
Impostos, taxas e contribuições 739 1.112 890 135.064 115.219 86.792
Imposto de renda e contribuição social - - - 16.861 14.125 9.186
Dividendos 18.798 19.157 16.596 61.347 59.815 46.456
Aporte numerário em consórcios - - - 2.809 2.022 -
Adiantamentos de clientes - - - 15.478 11.503 17.312
Total do passivo circulante 154.204 48.279 109.259 996.218 843.124 1.142.771
Não Circulante
Exigível a longo prazo:
Fornecedores e outras contas a pagar 38.701 - - 3.415 3.357 1.232
Mútuos a pagar a partes relacionadas 209.110 101.421 79.115 7.299 12.167 36.570
Empréstimos e fi nanciamentos 66.617 75.186 25.006 574.522 644.523 384.144
Debêntures e outros títulos 603.031 - - 719.697 742.616 602.715
Parcelamentos fi scais - - - 142 4.022 44
Passivo fi scal diferido 11.774 18.806 50.495 138.718 153.786 199.366
Provisões 496 539 - 186.795 121.422 80.382
Perda no investimento - 46.471 73.748 - - -
Adiantamentos de clientes - - - - 3 -
Total do passivo não circulante 929.729 242.423 228.364 1.630.588 1.681.896 1.304.453
Patrimônio Líquido
Capital social 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000
Reserva de capital 127.288 - - 127.288 - -
Reservas de lucros 409.910 810.132 913.779 409.910 810.132 913.779
Reserva especial de ágio 3.143 3.143 3.143 3.143 3.143 3.143
Ajuste acumulado de conversão 3.446 2.418 10.240 3.446 2.418 10.240
Total do patrimônio líquido 
 dos controladores 958.787 1.230.693 1.342.162 958.787 1.230.693 1.342.162
Participação dos não controladores - - - 83.671 88.082 87.915
Total do patrimônio líquido - - - 1.042.458 1.318.775 1.430.077
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 2.042.720 1.521.395 1.679.785 3.669.264 3.843.795 3.877.301

 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
 (Reapre- (Reapre-
 sentado) sentado)
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício (207.339) 124.564 (165.468) 177.488
Itens que não afetam o caixa:
Perda do valor recuperável - - 17.739 (101.172)
Depreciação e amortização 2.081 1.958 141.233 151.599
Amortização de ágio - 4.456 12.720 8.739
Baixa de imobilizado e intangível - 25 4.762 29.598
Equivalência patrimonial 77.830 (135.270) (40.464) (38.739)
Equivalência de exercícios anteriores - - (5.695) -
Perda no investimento 100.126 - 163.639 -
Variação cambial 565 (1.216) 5.018 (13.806)
Encargos fi nanceiros e variação cambial sobre fi nanciamentos,
 empréstimos, debêntures e mútuos (2.306) (13.980) 157.755 191.620
Provisão / Reversão de ajustes de inventário (41) - (2.430) -
Provisão para conscientização da população - - 1.468 -
Provisão para urbanização de aterros - - 48.451 12.337
Provisão para perda de mútuos 16.883 - 29.330 -
(Reversão) / Provisão para créditos de liquidação duvidosa - - (1.680) 2.911
Provisão / Reversão para contingências 1 - 20.248 44.495
Imposto de renda e contribuição social (7.032) (43.827) 89.611 17.516
Aumento / Redução nos ativos operacionais:
Títulos e valores mobiliários (917) - (14.831) (271)
Contas a receber de clientes (348) 160.746 (51.729) 112.832
Partes relacionadas 74.432 (65.202) (56.635) (92.123)
Impostos a recuperar 5.604 (18.168) 6.184 (19.861)
Estoques 116 (44) 155 5.843
Dividendos recebidos 36.311 47.681 8.852 2.272
Outros créditos (1.059) 440 (7.405) 15.908
Aporte de numerário em consórcios - - (807) (2.032)
Depósitos judiciais (416) 521 (18.109) (6.673)
Adiantamento a fornecedores (33) (53) 70 6.819
Ativo fi nanceiro - - 18.152 (15.775)
Aumento / Redução nos passivos operacionais:
Fornecedores (4.094) 4.296 18.607 (4.097)
Partes relacionadas (74.209) (3.933) 30.970 (23.987)
Salários, provisões e encargos sociais 1.090 (664) 6.474 (1.086)
Impostos, taxas e contribuições (373) 221 (16.136) 28.427

 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
  (Reapre-  (Reapre-
  sentado)  sentado)
Receita Operacional Bruta 1.293 1.224 2.454.990 2.534.073
Impostos incidentes sobre serviços prestados (179) (174) (331.157) (335.502)
Receita Operacional Líquida 1.114 1.050 2.123.833 2.198.571
Custo dos serviços prestados - - (1.608.575) (1.637.232)
Lucro Bruto 1.114 1.050 515.258 561.339
Receitas e Despesas Operacionais
Despesas Comerciais (125) (215) (5.214) (11.169)
Despesas administrativas (17.498) (18.342) (179.572) (179.434)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (118.514) (56.101) (262.613) (16.686)
Resultado de equivalência patrimonial (77.830) 135.270 40.464 38.739
Receitas e Despesas Operacionais Líquidas (213.967) 60.612 (406.935) (168.550)
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras (212.853) 61.662 108.323 392.789
Receitas e Despesas Financeiras
Receitas fi nanceiras 30.792 51.478 68.624 93.675
Despesas fi nanceiras (32.310) (32.403) (252.804) (291.460)
Resultado Financeiro Líquido (1.518) 19.075 (184.180) (197.785)
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social (214.371) 80.737 (75.857) 195.004
Imposto de Renda e Contribuição Social
Corrente - 12.321 (111.164) (87.102)
Diferido 7.032 31.506 18.959 66.790
Incentivo lucro da exploração - - 2.594 2.796
(Prejuízo) / Lucro Líquido do Exercício (207.339) 124.564 (165.468) 177.488
Atribuível à:
Acionistas da Companhia - - (207.339) 124.564
Participação de não controladores - - 41.871 52.924
 - - (165.468) 177.488

 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
  (Reapre-  (Reapre-
  sentado)  sentado)
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício (207.339) 124.564 (165.468) 177.488
Ajustes acumulados de conversão 1.028 (7.822) 1.600 (9.533)
Resultado Abrangente da Companhia (206.311) 116.742 (163.868) 167.955
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores - - (206.311) 116.742
Acionistas não controladores - - 42.443 51.213
Resultado abrangente total - - (163.868) 167.955

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
 (Reapre- (Reapre-
 sentado) sentado)
Pagamento de contingências (481) - (14.024) (15.655)
Adiantamento de clientes - - 3.972 (5.810)
Outras contas a pagar (24) (127) (254) 2.033
Aporte numerário em consórcios - - 787 2.021
Parcelamentos fi scais - - 32.090 3.977
Caixa gerado pelas atividades operacionais 16.367 62.424 422.620 475.348
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos - 12.321 (106.600) (79.144)
Mútuos ativos - recebimento Juros 201 240 1.318 2.423
Mútuos passivos - juros pagos (34) (118) (184) (311)
Debêntures - juros pagos - - (20.682) (27.600)
Empréstimos e fi nanciamentos - juros pagos (3.241) (12.708) (57.746) (112.749)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 13.293 62.159 238.726 257.967
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Mútuos ativos - aplicação (39.879) (52.309) (101.918) (57.743)
Mútuos ativos - recebimento principal 2.267 8.292 73.680 15.197
Redução / Aumento de investimentos - (4.656) 1.183 4.284
Adição em caixa e equivalentes proveniente 
 à aquisição da controlada Atenta - - 633 -
Aumento de investimento - - (2.268) -
Aquisições de imobilizado (758) (476) (66.906) (141.143)
Adição de intangível (505) (997) (8.047) (12.424)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (38.875) (50.146) (103.643) (191.829)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Mútuos passivos - captação 53.113 53.991 1.963 8.703
Mútuos passivos - pagamento principal (25.978) (45.570) (5.037) (4.049)
Notas promissórias - captação - - - 6.050
Debêntures - pagamento principal - - (37.181) (21.555)
Empréstimos e fi nanciamentos - captação 10.692 25.499 222.043 393.324
Empréstimos e fi nanciamentos - pagamento principal (15.324) (39.051) (296.169) (400.171)
Dividendos pagos (359) (4.803) (43.464) (49.336)
Caixa líquido gerado pelas / aplicado 
 nas atividades de fi nanciamento 22.144 (9.934) (157.845) (67.034)
(Redução Líquida) / Aumento Líquido 
 do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa (3.438) 2.079 (22.762) (896)
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício 3.631 1.552 142.104 143.000
Caixas e equivalentes de caixa no fi m do exercício 193 3.631 119.342 142.104
Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa (3.438) 2.079 (22.762) (896)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

Solví Participações S.A.
CNPJ Nº 02.886.838/0001-50
Relatório da Administração

Senhores acionistas, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras da Solví Participações S.A. relativos aos exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016.

 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
1 - Receitas 1.349 (6.501) 2.462.056 2.526.105
Vendas de mercadorias, produtos e serviços 1.293 1.224 2.454.990 2.534.073
Outras receitas 56 (7.725) 6.745 (3.658)
Provisão para créditos de liquidação 
 duvidosa - reversão/(constituição) - - 321 (4.310)
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros
(inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS) (107.022) (39.659) (894.691) (655.730)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos - - (270.484) (239.269)
Materiais, energia, serviços de terceiros 16.939 16.825 (326.173) (368.832)
Perda/recuperação de valores ativos (100.149) (3.339) (165.441) 101.274
Outros (23.812) (53.145) (132.593) (148.903)
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) (105.673) (46.160) 1.567.365 1.870.375
4 - Depreciação, Amortização e Exaustão (2.081) (1.958) (141.233) (151.599)
5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) (107.754) (48.118) 1.426.132 1.718.776
6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência (47.038) 186.748 109.316 134.694
Resultado de equivalência patrimonial (77.830) 135.270 40.464 38.739
Receitas fi nanceiras 30.792 51.478 68.624 93.675
Outras - - 228 2.280
7 - Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6) (154.792) 138.630 1.535.448 1.853.470
8 - Distribuição do Valor Adicionado (154.792) 138.630 1.535.448 1.853.470
8.1) Pessoal 19.992 18.169 701.472 708.214
Remuneração direta 16.074 14.592 504.435 513.062
Benefícios 3.024 2.698 170.675 168.745
F.G.T.S 894 879 26.362 26.407
8.2) Impostos, taxas e contribuições 1.008 (35.990) 552.471 483.167
Federais 79 (36.162) 412.711 346.599
Estaduais - - 13.170 13.334
Municipais 929 172 126.590 123.234
8.3) Remuneração de capitais de terceiros 31.547 31.887 446.973 484.601
Juros 30.054 30.442 245.580 283.730
Aluguéis 1.493 1.445 201.381 200.851
Outras - - 12 20
8.4) Remuneração de capitais próprios (207.339) 124.564 (165.468) 177.488
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício (207.339) 124.564 (207.339) 124.564
Participação dos não-controladores - - 41.871 52.924

Demonstrações dos Valores Adicionados - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

“As demonstrações fi nanceiras e as Notas Explicativas em sua íntegra, juntamente com o parecer, encontram-se à disposição na sede da Companhia e no website: www.solvi.com”

 Reservas de lucros
    Reserva de Reserva Ajuste  Patrimônio Participação Patrimônio
 Capital Reserva Reserva retenção especial acumulado Lucros líquido dos de não líquido
 social de capital legal de lucros de ágio de conversão acumulados controladores controladores consolidado
Saldos em 1 de janeiro de 2016 anteriormente apresentados 415.000 - 18.278 902.928 3.143 10.240 - 1.349.589 95.051 1.444.640
Impacto de retifi cação de erros - - - (7.427) - - - (7.427) (7.136) (14.563)
Saldos em 1 de Janeiro de 2016 415.000 - 18.278 895.501 3.143 10.240 - 1.342.162 87.915 1.430.077
Aumento do capital social - - - - - - - - 4.284 4.284
Lucro líquido do exercício - - - - - - 124.564 124.564 52.924 177.488
Ajustes acumulados de conversão - - - - - (7.822) - (7.822) (1.711) (9.533)
Reserva de lucros - - - 115.808 - - (115.808) - - -
Reserva legal - - 1.392 - - - (1.392) - - -
Transação de capital entre partes relacionadas - - - (220.847) - - - (220.847) - (220.847)
Dividendos distribuídos - - - - - - (7.364) (7.364) (55.331) (62.695)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 (Reapresentado) 415.000 - 19.670 790.462 3.143 2.418 - 1.230.693 88.082 1.318.775
Aumento de capital com reserva 413.730 - - (413.730) - - - - - -
Constituição de reserva de capital - 127.288 - - - - - 127.288 - 127.288
Prejuízo líquido do exercício - - - - - - (207.339) (207.339) 41.871 (165.468)
Ajustes acumulados de conversão - - - - - 1.028 - 1.028 572 1.600
Resultado do exercício - - - (207.339) - - 207.339 - - -
Ajustes no patrimônio líquido da investida - - - - - - - - (1.857) (1.857)
Dividendos distribuídos - - - - - - - - (44.996) (44.996)
Reversão da provisão de transação 
 de capital entre partes relacionadas - - - 220.848 - - - 220.848 - 220.848
Cisão parcial entre partes relacionadas (413.730) - - - - - - (413.730) - (413.730)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 415.000 127.288 19.670 390.242 3.143 3.446 - 958.787 83.671 1.042.458

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em milhares de reais)

Marcos Otávio Gondaline - Contador - CRC 1SP 137002/O-4A DIRETORIA

EM UM CENÁRIO ECONÔMICO
CADA VEZ MAIS DESAFIADOR, DECIDA PELO DCI. 5095-530011Ligue:

DCI. EFICAZ EM PUBLICIDADE LEGAL.

Acesse: dci.com.br/publicidadelegal
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Demonstrações dos Resultados - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
(Valores expressos em milhares reais)

 Controladora Consolidado
 2017 2016 01/01/2016 2017 2016 01/01/2016
  (Reapre- (Reapre-  (Reapre- (Reapre-
  sentado) sentado)  sentado) sentado)
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 193 3.631 1.552 119.342 142.104 143.000
Títulos e valores mobiliários 917 - - 1.595 - -
Contas a receber de clientes 4.847 5.194 124.477 646.211 628.586 683.991
Mútuos a receber de partes relacionadas - - - 2.959 14.048 -
Ativo fi nanceiro - - - 5.824 3.326 3.326
Estoques 46 121 77 27.292 25.017 30.860
Dividendos a receber 157 8.631 2.834 7.594 9.143 4.430
Impostos a recuperar 25.608 31.212 13.043 104.502 95.171 77.223
Outras contas a receber 3.196 2.372 4.217 16.800 8.905 18.982
Aporte numerário em consórcios - - - 2.839 2.032 -
Adiantamento a fornecedores 91 58 5 3.102 3.172 9.992
Ativo fi scal diferido - - - 14 - -
Ativos mantidos para venda 470.000 - - 470.000 - -
Total do ativo circulante 505.055 51.219 146.205 1.408.074 931.504 971.804
Não Circulante
Realizável a longo prazo:
Títulos e valores mobiliários - - - 15.961 2.725 2.454
Contas a receber de clientes - 112.431 66.923 18.542 27.493 101.770
Mútuos a receber de partes relacionadas 9.992 42.157 247.310 91.594 168.062 354.729
Ativo fi nanceiro - - - 43.415 64.065 48.290
Impostos a recuperar - - - - 15.431 13.518
Ativo fi scal diferido - - 183 195.022 63.088 42.101
Outras contas a receber 805 661 840 24.498 19.147 24.956
Depósitos judiciais 388 17 - 37.571 24.255 17.719
Total do realizável a longo prazo 11.185 155.266 315.256 426.603 384.266 605.537
Investimentos 1.521.036 1.308.647 1.211.552 133.863 731.168 456.497
Imobilizado 1.404 1.276 1.792 664.685 716.879 733.616
Intangível 4.040 4.987 4.980 1.036.039 1.079.978 1.109.847
 1.526.480 1.314.910 1.218.324 1.834.587 2.528.025 2.299.960
Total do ativo não circulante 1.537.665 1.470.176 1.533.580 2.261.190 2.912.291 2.905.497
Total do Ativo 2.042.720 1.521.395 1.679.785 3.669.264 3.843.795 3.877.301

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em milhares de reais)

 Controladora Consolidado
 2017 2016 01/01/2016 2017 2016 01/01/2016
  (Reapre- (Reapre-  (Reapre- (Reapre-
  sentado) sentado)  sentado) sentado)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Fornecedores e outras contas a pagar 44.938 18.343 15.104 238.994 226.880 227.054
Mútuos a pagar a partes relacionadas - - 3.195 138 - -
Empréstimos e fi nanciamentos 17.401 5.928 69.071 268.865 226.854 499.349
Debêntures e outros títulos 67.499 - - 125.204 62.011 130.841
Salários, benefícios e encargos sociais 4.829 3.739 4.403 131.458 124.695 125.781
Impostos, taxas e contribuições 739 1.112 890 135.064 115.219 86.792
Imposto de renda e contribuição social - - - 16.861 14.125 9.186
Dividendos 18.798 19.157 16.596 61.347 59.815 46.456
Aporte numerário em consórcios - - - 2.809 2.022 -
Adiantamentos de clientes - - - 15.478 11.503 17.312
Total do passivo circulante 154.204 48.279 109.259 996.218 843.124 1.142.771
Não Circulante
Exigível a longo prazo:
Fornecedores e outras contas a pagar 38.701 - - 3.415 3.357 1.232
Mútuos a pagar a partes relacionadas 209.110 101.421 79.115 7.299 12.167 36.570
Empréstimos e fi nanciamentos 66.617 75.186 25.006 574.522 644.523 384.144
Debêntures e outros títulos 603.031 - - 719.697 742.616 602.715
Parcelamentos fi scais - - - 142 4.022 44
Passivo fi scal diferido 11.774 18.806 50.495 138.718 153.786 199.366
Provisões 496 539 - 186.795 121.422 80.382
Perda no investimento - 46.471 73.748 - - -
Adiantamentos de clientes - - - - 3 -
Total do passivo não circulante 929.729 242.423 228.364 1.630.588 1.681.896 1.304.453
Patrimônio Líquido
Capital social 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000
Reserva de capital 127.288 - - 127.288 - -
Reservas de lucros 409.910 810.132 913.779 409.910 810.132 913.779
Reserva especial de ágio 3.143 3.143 3.143 3.143 3.143 3.143
Ajuste acumulado de conversão 3.446 2.418 10.240 3.446 2.418 10.240
Total do patrimônio líquido 
 dos controladores 958.787 1.230.693 1.342.162 958.787 1.230.693 1.342.162
Participação dos não controladores - - - 83.671 88.082 87.915
Total do patrimônio líquido - - - 1.042.458 1.318.775 1.430.077
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 2.042.720 1.521.395 1.679.785 3.669.264 3.843.795 3.877.301

 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
 (Reapre- (Reapre-
 sentado) sentado)
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício (207.339) 124.564 (165.468) 177.488
Itens que não afetam o caixa:
Perda do valor recuperável - - 17.739 (101.172)
Depreciação e amortização 2.081 1.958 141.233 151.599
Amortização de ágio - 4.456 12.720 8.739
Baixa de imobilizado e intangível - 25 4.762 29.598
Equivalência patrimonial 77.830 (135.270) (40.464) (38.739)
Equivalência de exercícios anteriores - - (5.695) -
Perda no investimento 100.126 - 163.639 -
Variação cambial 565 (1.216) 5.018 (13.806)
Encargos fi nanceiros e variação cambial sobre fi nanciamentos,
 empréstimos, debêntures e mútuos (2.306) (13.980) 157.755 191.620
Provisão / Reversão de ajustes de inventário (41) - (2.430) -
Provisão para conscientização da população - - 1.468 -
Provisão para urbanização de aterros - - 48.451 12.337
Provisão para perda de mútuos 16.883 - 29.330 -
(Reversão) / Provisão para créditos de liquidação duvidosa - - (1.680) 2.911
Provisão / Reversão para contingências 1 - 20.248 44.495
Imposto de renda e contribuição social (7.032) (43.827) 89.611 17.516
Aumento / Redução nos ativos operacionais:
Títulos e valores mobiliários (917) - (14.831) (271)
Contas a receber de clientes (348) 160.746 (51.729) 112.832
Partes relacionadas 74.432 (65.202) (56.635) (92.123)
Impostos a recuperar 5.604 (18.168) 6.184 (19.861)
Estoques 116 (44) 155 5.843
Dividendos recebidos 36.311 47.681 8.852 2.272
Outros créditos (1.059) 440 (7.405) 15.908
Aporte de numerário em consórcios - - (807) (2.032)
Depósitos judiciais (416) 521 (18.109) (6.673)
Adiantamento a fornecedores (33) (53) 70 6.819
Ativo fi nanceiro - - 18.152 (15.775)
Aumento / Redução nos passivos operacionais:
Fornecedores (4.094) 4.296 18.607 (4.097)
Partes relacionadas (74.209) (3.933) 30.970 (23.987)
Salários, provisões e encargos sociais 1.090 (664) 6.474 (1.086)
Impostos, taxas e contribuições (373) 221 (16.136) 28.427

 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
  (Reapre-  (Reapre-
  sentado)  sentado)
Receita Operacional Bruta 1.293 1.224 2.454.990 2.534.073
Impostos incidentes sobre serviços prestados (179) (174) (331.157) (335.502)
Receita Operacional Líquida 1.114 1.050 2.123.833 2.198.571
Custo dos serviços prestados - - (1.608.575) (1.637.232)
Lucro Bruto 1.114 1.050 515.258 561.339
Receitas e Despesas Operacionais
Despesas Comerciais (125) (215) (5.214) (11.169)
Despesas administrativas (17.498) (18.342) (179.572) (179.434)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (118.514) (56.101) (262.613) (16.686)
Resultado de equivalência patrimonial (77.830) 135.270 40.464 38.739
Receitas e Despesas Operacionais Líquidas (213.967) 60.612 (406.935) (168.550)
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras (212.853) 61.662 108.323 392.789
Receitas e Despesas Financeiras
Receitas fi nanceiras 30.792 51.478 68.624 93.675
Despesas fi nanceiras (32.310) (32.403) (252.804) (291.460)
Resultado Financeiro Líquido (1.518) 19.075 (184.180) (197.785)
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social (214.371) 80.737 (75.857) 195.004
Imposto de Renda e Contribuição Social
Corrente - 12.321 (111.164) (87.102)
Diferido 7.032 31.506 18.959 66.790
Incentivo lucro da exploração - - 2.594 2.796
(Prejuízo) / Lucro Líquido do Exercício (207.339) 124.564 (165.468) 177.488
Atribuível à:
Acionistas da Companhia - - (207.339) 124.564
Participação de não controladores - - 41.871 52.924
 - - (165.468) 177.488

 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
  (Reapre-  (Reapre-
  sentado)  sentado)
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício (207.339) 124.564 (165.468) 177.488
Ajustes acumulados de conversão 1.028 (7.822) 1.600 (9.533)
Resultado Abrangente da Companhia (206.311) 116.742 (163.868) 167.955
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores - - (206.311) 116.742
Acionistas não controladores - - 42.443 51.213
Resultado abrangente total - - (163.868) 167.955

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
 (Reapre- (Reapre-
 sentado) sentado)
Pagamento de contingências (481) - (14.024) (15.655)
Adiantamento de clientes - - 3.972 (5.810)
Outras contas a pagar (24) (127) (254) 2.033
Aporte numerário em consórcios - - 787 2.021
Parcelamentos fi scais - - 32.090 3.977
Caixa gerado pelas atividades operacionais 16.367 62.424 422.620 475.348
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos - 12.321 (106.600) (79.144)
Mútuos ativos - recebimento Juros 201 240 1.318 2.423
Mútuos passivos - juros pagos (34) (118) (184) (311)
Debêntures - juros pagos - - (20.682) (27.600)
Empréstimos e fi nanciamentos - juros pagos (3.241) (12.708) (57.746) (112.749)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 13.293 62.159 238.726 257.967
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Mútuos ativos - aplicação (39.879) (52.309) (101.918) (57.743)
Mútuos ativos - recebimento principal 2.267 8.292 73.680 15.197
Redução / Aumento de investimentos - (4.656) 1.183 4.284
Adição em caixa e equivalentes proveniente 
 à aquisição da controlada Atenta - - 633 -
Aumento de investimento - - (2.268) -
Aquisições de imobilizado (758) (476) (66.906) (141.143)
Adição de intangível (505) (997) (8.047) (12.424)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (38.875) (50.146) (103.643) (191.829)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Mútuos passivos - captação 53.113 53.991 1.963 8.703
Mútuos passivos - pagamento principal (25.978) (45.570) (5.037) (4.049)
Notas promissórias - captação - - - 6.050
Debêntures - pagamento principal - - (37.181) (21.555)
Empréstimos e fi nanciamentos - captação 10.692 25.499 222.043 393.324
Empréstimos e fi nanciamentos - pagamento principal (15.324) (39.051) (296.169) (400.171)
Dividendos pagos (359) (4.803) (43.464) (49.336)
Caixa líquido gerado pelas / aplicado 
 nas atividades de fi nanciamento 22.144 (9.934) (157.845) (67.034)
(Redução Líquida) / Aumento Líquido 
 do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa (3.438) 2.079 (22.762) (896)
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício 3.631 1.552 142.104 143.000
Caixas e equivalentes de caixa no fi m do exercício 193 3.631 119.342 142.104
Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa (3.438) 2.079 (22.762) (896)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

Solví Participações S.A.
CNPJ Nº 02.886.838/0001-50
Relatório da Administração

Senhores acionistas, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras da Solví Participações S.A. relativos aos exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016.

 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
1 - Receitas 1.349 (6.501) 2.462.056 2.526.105
Vendas de mercadorias, produtos e serviços 1.293 1.224 2.454.990 2.534.073
Outras receitas 56 (7.725) 6.745 (3.658)
Provisão para créditos de liquidação 
 duvidosa - reversão/(constituição) - - 321 (4.310)
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros
(inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS) (107.022) (39.659) (894.691) (655.730)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos - - (270.484) (239.269)
Materiais, energia, serviços de terceiros 16.939 16.825 (326.173) (368.832)
Perda/recuperação de valores ativos (100.149) (3.339) (165.441) 101.274
Outros (23.812) (53.145) (132.593) (148.903)
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) (105.673) (46.160) 1.567.365 1.870.375
4 - Depreciação, Amortização e Exaustão (2.081) (1.958) (141.233) (151.599)
5 - Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) (107.754) (48.118) 1.426.132 1.718.776
6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência (47.038) 186.748 109.316 134.694
Resultado de equivalência patrimonial (77.830) 135.270 40.464 38.739
Receitas fi nanceiras 30.792 51.478 68.624 93.675
Outras - - 228 2.280
7 - Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6) (154.792) 138.630 1.535.448 1.853.470
8 - Distribuição do Valor Adicionado (154.792) 138.630 1.535.448 1.853.470
8.1) Pessoal 19.992 18.169 701.472 708.214
Remuneração direta 16.074 14.592 504.435 513.062
Benefícios 3.024 2.698 170.675 168.745
F.G.T.S 894 879 26.362 26.407
8.2) Impostos, taxas e contribuições 1.008 (35.990) 552.471 483.167
Federais 79 (36.162) 412.711 346.599
Estaduais - - 13.170 13.334
Municipais 929 172 126.590 123.234
8.3) Remuneração de capitais de terceiros 31.547 31.887 446.973 484.601
Juros 30.054 30.442 245.580 283.730
Aluguéis 1.493 1.445 201.381 200.851
Outras - - 12 20
8.4) Remuneração de capitais próprios (207.339) 124.564 (165.468) 177.488
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício (207.339) 124.564 (207.339) 124.564
Participação dos não-controladores - - 41.871 52.924

Demonstrações dos Valores Adicionados - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

continua
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Nota 1 - Contexto Operacional: A Invesfit Holdings S.A. (INVESFIT) foi 
constituída sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, com a 
finalidade de participação e outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, 
na qualidade de sócia, acionista ou quotista. Sua sede está na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 1912, Andar 21, Conjunto M, Sala 10 - 01451-907 - 
Jardim Paulistano - São Paulo - SP. As Demonstrações Contábeis da IN-
VESFIT foram aprovadas pela Diretoria em 28 de fevereiro de 2018. Nota 2 
- Resumo das Principais Políticas Contábeis: As principais políticas con-
tábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão de-
finidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente 
em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 
2.1 - Base de Preparação: As demonstrações contábeis da Companhia 
para o exercício, findo em 31 de dezembro de 2017, foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as nor-
mas introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações téc-
nicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A moeda funcional da Compa-
nhia é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das suas de-
monstrações contábeis. A preparação de demonstrações contábeis requer o 
uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julga-
mento por parte da administração no processo de aplicação das políticas 
contábeis da Companhia. Sendo esta base acompanhada pela administra-
ção da companhia. 2.2 - Resumo das Principais Políticas Contábeis: 
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: A INVESFIT define como caixa, os de-
pósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com 
vencimentos originais de três meses, ou menos e com risco insignificante de 
mudança de valor. O caixa e contas-correntes em bancos estão considera-
dos no Balanço Patrimonial na rubrica de Disponível. b) Créditos a Rece-
ber: Valores originados pelas reduções proporcionais de participações so-
cietárias na Smartfit. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou 
menos, as contas a receber são classificadas no Ativo Circulante. Caso 
contrário, serão apresentadas no Ativo Não Circulante. c) Realizável a Lon-
go Prazo - Participações Societárias: Em 2 de janeiro de 2015, a Inssigny 
Holdings S.A., empresa que a INVESFIT possui participação, foi incorpora-
da pela Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. (Smartfit), por meio de 
uma incorporação reversa da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. 
pela sua controladora direta Smartbio Academia de Ginástica e Dança S.A. 
(Smartbio). Nesta reestruturação, considerando que a Smartbio era contro-
lada integral da Inssigny Holdings S.A, as ações emitidas pela Smartfit foram 
integralmente atribuídas à Inssigny, em substituição às ações anteriormente 
detidas no capital social da Smartbio, que foram canceladas em virtude da 
incorporação. A INVESFIT possui participação na empresa Smartfit Escola 
de Ginástica e Dança S.A. no valor de 41.180.946 reais e 3,87% de partici-
pação. Em AGE realizada em 5 de setembro de 2016 foi aprovada redução 

Invesfit Holdings S.A.
CNPJ 17.677.845/0001-19

Demonstrações Contábeis - Períodos de 01/01 a 31/12 de 2017 (Em Reais)
Balanço Patrimonial Nota 31/12/17 31/12/16

Ativo/Ativo Circulante 1.213.095 1.533.232
 Disponibilidades 2a e 3 549.834 765.349
 Créditos a Receber 2b e 5 659.361 763.983
 Outros Ativos 3.900 3.900
Ativo Não Circulante 40.521.585 41.180.946
 Realizável a Longo Prazo 40.521.585 41.180.946
 Participações Societárias 2c e 5 40.521.585 41.180.946
Total do Ativo 41.734.680 42.714.178

Balanço Patrimonial Nota 31/12/17 31/12/16
Passivo/Passivo Circulante 1.265.951 21.884
 Contas a Pagar 2d 1.000 –
 Obrigações Fiscais 2e 3.051 2.861
 Obrigações Trabalhistas 2e 16.082 16.202
 Outros Passivos 1.245.818 2.821
Patrimônio Líquido 2h 40.468.729 42.692.294
 Capital Social 41.317.960 43.120.436
 Reserva de Lucros 28.684 28.684
 Resultados Acumulados (877.915) (456.826)
Total do Passivo 41.734.680 42.714.178

Demonstração do Resultado 01/01 a  
31/12/2017

01/01 a  
31/12/2016

 Despesas Administrativas 4a (421.101) (456.048)
 Resultado Financeiro 4b 12 (778)
Resultado Operacional (421.089) (456.826)
Resultado Líquido (421.089) (456.826)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital  
Social

Reservas  
de Lucros

Resultados  
Acumulados Total

Saldo em 01/01/2016 43.120.436 28.684 – 43.149.120
Prejuízo do Período – – (456.826) (456.826)
Saldo em 31/12/2016 43.120.436 28.684 (456.826) 42.692.294
Mutações no Período – – (456.826) (456.826)
Saldo em 01/01/2017 43.120.436 28.684 (456.826) 42.692.294
Redução de Capital (1.802.476) – – (1.802.476)
Prejuízo do Período – – (421.089) (421.089)
Saldo em 31/12/2017 41.317.960 28.684 (877.915) 40.468.729
Mutações no Período (1.802.476) – (421.089) (2.223.565)

Demonstração dos Fluxos de Caixa 01/01 a  
31/12/2017

01/01 a  
31/12/2016

Resultado Líquido Ajustado (421.089) (456.826)
 Resultado Líquido (421.089) (456.826)
Variação de Ativos e Obrigações 2.008.050 1.178.649
 (Aumento) Redução em Contas a Receber 104.622 (646.613)
 (Aumento) Redução em Outros Ativos – (226)
 (Aumento) Redução em Participações Societárias 659.361 1.819.190
 (Redução) Aumento em Contas a Pagar 1.000 –
 (Redução) Aumento em Obrigações Fiscais 
  e Trabalhistas 70 3.477
 (Redução) Aumento em Outros Passivos 1.242.997 2.821
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) das 
 Atividades Operacionais 1.586.961 721.823
 Redução de Capital (1.802.476) –
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) das 
 Atividades de Financiamento (1.802.476) –
Aumento/(Diminuição) Líquido em Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (215.515) 721.823
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 765.349 43.526
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 549.834 765.349

proporcional do capital da Smartfit em 33,610 milhões de reais, por ser 
excessivo em  relação ao seu objeto social, sem cancelamento de ações, 
a ser pago aos acionistas em dinheiro. Com essa deliberação, a INVESFIT 
recebeu R$ 1.819.190, detalhados como redução de participação societária 
na Demonstração dos Fluxos de Caixa. No ano de 2017, houve nova redu-
ção proporcional do capital da Smartfit em 21,600 milhões de reais. 
Com essa deliberação, a INVESFIT receberá R$ 659.361, detalhados na 
Demonstração dos Fluxos de Caixa. d) Contas a Pagar: As contas a pagar 
são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de 
fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como pas-
sivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano 
(ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso 
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 
e) Obrigações Fiscais, Trabalhistas e suas Provisões: As obrigações fis-
cais e trabalhistas são calculadas com base nas leis tributárias e previdenci-
árias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. 
A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela 
INVESFIT, em suas declarações, com relação às situações em que a 
regulamentação fiscal e previdenciária aplicável dá margem a interpreta-
ções. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores esti-
mados de pagamento às autoridades fiscais e previdenciárias. f) Demais 
Ativos e Passivos: Um ativo é reconhecido no Balanço Patrimonial quando 
for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor 
da companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. 
Um passivo é reconhecido no Balanço Patrimonial 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. Os demais ativos e passivos são apresenta-
dos ao valor de custo ou de realização (ativos), ou para valores conhecidos 
ou calculáveis (passivos), acrescidos, quando aplicável, os rendimentos e 
encargos financeiros incorridos. Os ativos e passivos são classificados 
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que 
ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como 
não circulantes. g) Tributação sobre o Lucro: O Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
são calculados com base nas alíquotas vigentes (15% para o IRPJ, 10% 
para o adicional de IRPJ sobre o lucro excedente a R$ 240.000 por 
ano e 9% de CSLL) e consideram a compensação de prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, para fins de determinação de exigibili-
dade, quando aplicável. h) Patrimônio Líquido: O capital social da Socieda-
de foi reduzido no montante de R$ 1.802.476. Portanto, o capital social da 
Sociedade, em 2017, é subscrito no montante de R$ 41.317.960,31 
(quarenta e um milhões, trezentos e dezessete mil, novecentos e sessenta 
reais e trinta e um centavos), totalmente integralizadas. Nota 3 - Caixa e 
Equivalentes de Caixa: Para fins da Demonstração dos Fluxos de Caixa, o 
valor de caixa e Equivalentes de Caixa para a INVESFIT é composto por:

Caixa e Equivalentes de Caixa: 31/12/17 31/12/16
Caixa 4.205 4.205
Banco 545.629 761.144
Total 549.834 765.349
Nota 4 - Detalhamento de Contas:
a) Despesas Administrativas:

01/01 a  
31/12/2017

01/01 a  
31/12/2016

Pessoal (220.262) (220.262)
Ocupação (13.730) (12.725)
Serviços de Terceiros (150.992) (193.791)
Gerais (34.892) (28.027)
Outras (1.225) (1.243)
Total (421.101) (456.048)
b) Resultado Financeiro: 01/01 a  

31/12/2017
01/01 a  

31/12/2016
Receitas 978 –
 Aplicações Financeiras 978 –
Despesas (966) (778)
 Juros – (5)
 Despesas Bancárias (966) (773)
Saldo Final 12 (778)
Nota 5 - Realizável a Longo Prazo - Participações Societárias:

Nº Ações Preferenciais Partici-
31/12/16 Classe AB Classe B 31/12/17 pação %

Smartfit Escola 
 de Ginástica e 
  Dança S.A. 445.989 805 445.184 445.989 3,87
Total 445.989 805 445.184 445.989 3,87
O Investimento na empresa Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.,
conforme detalhado na nota 2.2c está avaliado pelo custo de aquisição 
efetivamente despendido na transação pela compra das ações ocorrida em
10 de julho de 2014 de acordo com os critérios emanados da Lei nº 6.404/76
e  respectivos CPCs 01 e 18. Caso este investimento fosse avaliado pelo 
método de equivalência patrimonial a apresentação inicial na data da
transação seria:
Investimento pela Participação Patrimonial* 5.072.995
Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura 37.927.141
(*) Com base nas Demonstrações Contábeis de Junho de 2014
O valor justo desta participação em 31 de dezembro de 2017 é de 52,934
milhões de reais (51,682 milhões de reais em 2016).

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018
DIRETORIA
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Contador
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos acionistas e administradores da Invesfit Holdings S.A. 
São Paulo/SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da In-
vesfit Holdings S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, assim como as correspondentes notas explica-
tivas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opi-
nião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Invesfit Holdings S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasilei-
ras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor-
mas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumpri-
mos 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. Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a se-
guir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis”. Somos independentes em relação à Invesfit Holdings 
S.A. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade - CFC e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ou-
tras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório do auditor: A administração da Invesfit Holdings S.A. é respon-
sável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Admi-
nistração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o 

relatório da  Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons-
trações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da adminis-
tração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimen-
to obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da admi-
nistração sobre as demonstrações contábeis: A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo 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 distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 

Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o 
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 adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em rela-
ção a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se con-
cluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com a administração 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, 18 de abril de 2018
 Paiva Auditores Independentes
 Edson Donizete de Paiva - Contador - CRC 1SP-128.705/O-5

“As demonstrações fi nanceiras e as Notas Explicativas em sua íntegra, juntamente com o parecer, encontram-se à disposição na sede da Companhia e no website: www.solvi.com”

 Reservas de lucros
    Reserva de Reserva Ajuste  Patrimônio Participação Patrimônio
 Capital Reserva Reserva retenção especial acumulado Lucros líquido dos de não líquido
 social de capital legal de lucros de ágio de conversão acumulados controladores controladores consolidado
Saldos em 1 de janeiro de 2016 anteriormente apresentados 415.000 - 18.278 902.928 3.143 10.240 - 1.349.589 95.051 1.444.640
Impacto de retifi cação de erros - - - (7.427) - - - (7.427) (7.136) (14.563)
Saldos em 1 de Janeiro de 2016 415.000 - 18.278 895.501 3.143 10.240 - 1.342.162 87.915 1.430.077
Aumento do capital social - - - - - - - - 4.284 4.284
Lucro líquido do exercício - - - - - - 124.564 124.564 52.924 177.488
Ajustes acumulados de conversão - - - - - (7.822) - (7.822) (1.711) (9.533)
Reserva de lucros - - - 115.808 - - (115.808) - - -
Reserva legal - - 1.392 - - - (1.392) - - -
Transação de capital entre partes relacionadas - - - (220.847) - - - (220.847) - (220.847)
Dividendos distribuídos - - - - - - (7.364) (7.364) (55.331) (62.695)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 (Reapresentado) 415.000 - 19.670 790.462 3.143 2.418 - 1.230.693 88.082 1.318.775
Aumento de capital com reserva 413.730 - - (413.730) - - - - - -
Constituição de reserva de capital - 127.288 - - - - - 127.288 - 127.288
Prejuízo líquido do exercício - - - - - - (207.339) (207.339) 41.871 (165.468)
Ajustes acumulados de conversão - - - - - 1.028 - 1.028 572 1.600
Resultado do exercício - - - (207.339) - - 207.339 - - -
Ajustes no patrimônio líquido da investida - - - - - - - - (1.857) (1.857)
Dividendos distribuídos - - - - - - - - (44.996) (44.996)
Reversão da provisão de transação 
 de capital entre partes relacionadas - - - 220.848 - - - 220.848 - 220.848
Cisão parcial entre partes relacionadas (413.730) - - - - - - (413.730) - (413.730)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 415.000 127.288 19.670 390.242 3.143 3.446 - 958.787 83.671 1.042.458

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Solví Participações S.A. - CNPJ Nº 02.886.838/0001-50
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