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Turismo

LA Film e New York Film Academy
se unem para trazer o melhor do
cinema para as salas de aula
Serão cursos, palestras,
workshops, e o próprio intercâmbio de alunos brasileiros e
estrangeiros.
O acordo foi firmado no dia
18 de março, durante a realização de uma seletiva para bolsas
de estudos nas dependências da
LA Film, em São Paulo, onde
os brasileiros tiveram a oportunidade de mostrar seu talento
e concorrer a bolsas de estudos
nas unidades de Los Angeles e
Nova York, da New York Fim
Academy – a mais conceituada
escola de cinema do mundo, que
já formou e forma grandes nomes
do mercado cinematográfico.
“O objetivo é estreitar as
parcerias internacionais com
intercâmbio de produções e alunos. Além de facilitar a vida de
quem não consegue sair do país
para estudar. Traremos cursos,
palestras, workshops e muitas
outras atividades, como o III
Festival Internacional de Atuação Instituto Stanislavsky, que
acontecerá em julho e, também,
essas parcerias, que já vinham
acontecendo há mais de um ano
com outras escolas internacionais
como a Harvard, Scad e a própria

NYFA, que antes da formalização, já era nossa parceira.”
comenta Amanda Maya, diretora
da LA Film. “Temos autonomia
para presentear com uma bolsa
de estudos o aluno que mais se
destacar nos nossos cursos, como
foi o caso de Murilo Meola,
destaque 2013. Outra vantagem
é que os alunos podem solicitar
transferência para as escolas,
tanto para a LA Film ou New
York Film Academy, que poderão
continuar de onde pararam, por
conta do alinhamento do conteúdo dos cursos, sempre modernos
e atualizados” complementa.
Com a mesma filosofia da
NYFA “aprender fazendo”, o
Latin American Film Institute
oferece cursos nas áreas de Roteiro, Direção, Produção, Fotografia
e Áudio, Produção e Montagem,
atuação e Direção, que são intensivos e agora, o MBA em Cinema,
o único do mundo a exigir um
longa metragem como conclusão
de curso. O objetivo é de preparar
o aluno para além da formação
ou aprimoramento da carreira,
também levando a realidade
do mercado de entretenimento
cinematográfico mundial.

Turismo

Buenos Aires e Nova York
estão entre os destinos mais
procurados para o feriadão
Divulgação

CNPJ/ MF nº 07.465.707/0001-12
Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (em reais)
Dem. do Resultado dos Exerc. Findos em 31/12/13 e 2012 (em reais)
Ativo
31/12/2013
31/12/2012 Passivo
31/12/2013
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2012
326.029,23
1.294.619,25 Receitas (Despesas) Operac.
85.934.106,62 (11.292.382,40)
Circulante
2.233.127,78
2.213.747,52 Circulante
1.470,00
1.470,00 Despesas gerais e administrativas
(213.009,84)
(110.045,96)
Caixa e Equiv. de Cx
2.1 b E 4
2.200.020,95
2.193.746,90 Salários e Encargos a Recolher
Contas a Pagar
323.149,25
1.293.149,25 Despesas c/impostos e taxas
(9.370,21)
(10.881,21)
Adiantamentos
1.924,41
3.325,98 Passivo a Descoberto de Controlada 6
1.409,98
Res. de Equiv. Patrimonial
6 86.156.486,67 (11.171.455,23)
Impostos a Recuperar
31.182,42
16.674,64 Passivo Não Circulante
300.000,00
300.000,00 Lucro Operacional
85.934.106,62 (11.292.382,40)
300.000,00
300.000,00 Resultado Financeiro
Não Circulante
96.095.265,71 12.742.455,21 Exigível a Longo Prazo
160.927,10
11.289,64
8
300.000,00
300.000,00 Resultado ﬁnanceiro
160.927,10
11.289,64
Realizável a Longo Prazo
96.095.265,71 12.742.455,21 Adiant. p/ Futuro Aumento Capital
97.702.364,26 13.361.583,48 Resultado Operacional
86.095.033,72 (11.281.092,76)
Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital 5
897.909,55
501.508,88 Patrimônio Líquido
Capital social
10
450.000,00
450.000,00 Resultado Antes Ir
86.095.033,72
Investimentos
6 95.020.525,09 12.020.614,39 Adiant. p/ Fut. Aumento Capital
578.000,00
578.000,00 Provisão para IR/CSLL
(1.272,85)
Imobilizado
7
176.831,07
220.331,94 Reserva de Lucros
96.674.364,26 12.333.583,48 Resultado Líquido
86.093.760,87 (11.281.092,76)
98.328.393,49 14.956.202,73 Res. por quota de capital realizado
Total do Ativo
98.328.393,49 14.956.202,73 Total do Passivo e do PL
191,32
(25,07)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/13 e 2012 (em reais)
Demonstração do Resultado Abrangente do Período Findo
Capital Social Res. de Reavaliação Adiant. P/ Futuro Aum. Capital Result. Acumulados
Total
em 31/12/13 e do Exercício Findo em 31/12/12 (em reais)
31/12/2013
31/12/2012
Saldo em 31/12/2011
450.000,00
8.048.160,00
578.000,00
24.322.208,22 33.398.368,22
86.093.760,87 (11.281.092,76)
Baixa de Reserva de Reavaliação
(8.048.160,00)
(8.048.160,00) Resultado Liquido do Exercício
86.093.760,87 (11.281.092,76)
Lucros Distribuidos
(707.531,98)
(707.531,98) Res. Abrangente do Exercício
Resultado do exercício
(11.281.092,76) (11.281.092,76)
Dem. do Valor Adicionado do Período Findo em 31/12/13 de
Saldo em 31/12/2012
450.000,00
578.000,00
12.333.583,48 13.361.583,48
Dezembro de 2013 e do Exercício Findo em 31/12/12 (em reais)
Lucros Distribuidos
(1.752.980,09) (1.752.980,09)
31/12/2013
31/12/2012
Resultado do exercício
86.093.760,87 86.093.760,87 1. Receitas
Saldo em 31/12/2013
450.000,00
578.000,00
96.674.364,26 97.702.364,26 2. Insumos Adquiridos de Terceiros
(213.009,84)
(110.045,96)
(110.045,96)
do conselho de administração em 28 de março de 2014. 3.2 Apresentação 2.1) Materiais, energia, serv. Terceiros, etc (213.009,84)
Notas Explicativas às Dem.Contábeis de 31/12/13 e 2012 (em reais)
1.Contexto Operacional A Empresa é uma Sociedade Anônima Fechada, do resultado abrangente: A demonstração do resultado abrangente se 2.2) Perda/Recup. de valores do ativo
(213.009,84)
(110.045,96)
constituída em 31 de março de 2005, com sede na Rua Padre João Manuel, refere à mutação que ocorre no patrimônio liquido durante o período que 3. Valor Adicionado Bruto
(213.009,84)
(110.045,96)
923, 11.o andar, parte, São Paulo – SP e tem por objetivo social a partici- resulta de transações e outros eventos que não sejam as transações de 4. Valor Adicionado Liq. Produzido
pação em outras sociedades, como sócia ou acionista, e a realização de capital com os associados. Durante o exercício, não houve tais mutações, 5. Valor Adicionado Rec.o em Transf. 86.156.486,67 (11.171.455,23)
86.156.486,67 (11.171.455,23)
investimentos no mercado em geral. 2. Resumo das principais políticas e dessa forma o valor do resultado abrangente é igual ao prejuízo do exer- 5.1) Equivalencia Patrimonial
85.943.476,83 (11.281.501,19)
contábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas pela GOLDEN- cício. 4.Caixa e Equivalentes de Caixa: Estão assim apresentados nas 6. Distribuição do Valor Adicionado
7. Valor Adicionado Total a Distribuir
BANK de acordo com as diretrizes contábeis sintetizadas no PRONUNCIA- demonstrações contábeis:
9.370,21
10.881,21
31/12/2013
31/12/2012 7.1) Impostos, taxas e contribuições
MENTO TÉCNICO PME CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS Descrição
1.272,85
49.905,30
1.917,58 7.2) Despesas tributárias
EMPRESAS (CPC para PMEs), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Caixa e Bancos
(160.927,10)
(11.289,64)
2.150.115,65
2.191.829,32 7.3) Despesas ﬁnanceiras
Contábeis (CPC). As principais políticas contábeis aplicadas na preparação Aplicação Financeira
86.093.760,87 (11.281.092,76)
2.200.020,95
2.193.746,90 7.4) Lucros retidos/prej. do exercício
destas demonstrações contábeis estão deﬁnidas abaixo. Essas políticas Total
85.943.476,83 (11.281.501,19)
foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo 5. Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - Afac: A Golden- Total
quando indicado de outra forma. 2.1.Base de preparação e apresenta- bank celebrou com as empresas ligadas, listadas abaixo Adiantamentos Dem. do Fluxo de Caixado Exerc. Findo em 31/12/13 e 2012 (em reais)
31/12/2013
31/12/2012
ção: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apre- para futuro aumento de capital, com objetivo único de capitalização das
1) Fluxos de caixa originados
sentadas de acordo com o CPC para PMEs, sendo preparada consideran- empresas.
31/12/2013
31/12/2012 de atividades operacionais
do o custo histórico como base de valor. A preparação de demonstrações Adto P/Futuro Aumento de Capital
86.093.760,87 (11.281.092,76)
850.153,23
500.164,58 Resultado do Exercicio
contábeis em conformidade com o CPC para PMEs requer o uso de certas GPI Participações e Investimentos S.A
11.171.455,23
2.409,98
1.344,30 Resultado da equivalência patrimonial (86.156.486,67)
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte Gold Finance Part e Consultoria S.A
3.222.988,61
3.662.067,31
45.346,34
0,00 Dividendos Recebidos
da administração da GOLDENBANK no processo de aplicação das políticas Male Consult e Participação S.A
43.500,87
43.500,87
897.909,55
501.508.88 Depreciações
contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem Total
maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são 6.Investimentos: Os Investimentos compõem-se dos valores abaixo dis- Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital
Cx líq. prov. das atividades operac.
3.203.763,68
3.595.930,65
signiﬁcativas para as demonstrações contábeis, estão divulgadas na nota criminados:
Gpi Partic. e Investimentos S.A 2) Fluxos de caixa originados
4.a) Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado em Descrição
conformidade com o regime contábil de competência de exercício, incluin- Informações sobre as controladas
31.12.2013
31.12.2012 de atividades de ﬁnanciamento
(970.000,00)
1.293.149,25
do os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos. As Capital Social
10.000.000,00
10.000.000,00 Redução do passivo circulante
(100.000,00)
despesas são reconhecidas à medida que são efetivamente incorridas. b) Número de quotas de capital
10.000.000
10.000.000 Redução do exigível a longo prazo
(1.752.980,09)
(707.531,98)
Caixa e equivalentes de caixa: Para ﬁns das Demonstrações do Fluxo de Patrimônio líquido
90.133.286,47
14.863.889,15 Distribuição de Dividendos
Cx líq. prov. das ativ. de ﬁnanc.
(2.722.980,09)
485.617,27
Caixa, a rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” inclui dinheiro em caixa, Informações sobre os invest. nas controladas:
depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, Número de quotas possuídas
4.087.805
4.087.805 3) Fluxos de caixa originados
que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e Percentual de participação
48,7805%
48,78% de atividades de investimentos
Aumento do Investimentos
(65.002,66)
(2.095.713,25)
sujeitos a um insigniﬁcante risco de mudança de valor. c) Imobilizado: O Desmembramento da aquisição em 2013:
(396.400,67)
97.435,70
ativo imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição e é depreciado Investimentos - equivalência patrimonial 7.250.679,45
29.088.813,95 Aumento no Realizavel a LP
Aumento
no
Imobilizado
pelo método linear, que consiste na aplicação de uma taxa de desvaloriza- Dividendos recebidos
(597.511,31)
(13.106,21)
(4.445,44)
ção constante sobre o bem, baseada no período estimado de sua vida útil. Baixa de Reserva de reavaliação
(8.048.160,00) Aumento do Ativo Circulante
Cx
líq.
prov.
das
atividades
de
invest.
(474.509,54)
(2.002.722,99)
O valor recuperável dos bens integrantes do ativo imobilizado é revisado Aquisição de 87.805 ações
1.303.904,25
6.274,05
2.078.824,93
anualmente ou em decorrência de eventos e circunstâncias ou mudanças Resultado da equivalência patrimonial
36.716.788,36 (14.496.367,44) 4) Variação Líq. - Cx e Equiv. de Cx
6.274,05
2.078.824,93
econômicas operacionais ou tecnológicas que representem indicadores de Saldo líquido dos investimentos
43.967.467,81
7.250.679,45 5) Cx e Equivalentes de Caixa
2.193.746,90
114.921,97
perda de valor. d) Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no Descrição
Closing Consultoria e Participações S.A No início do exercício
2.200.020,95
2.193.746,90
balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão Informações sobre as controladas
31.12.2013
31.12.2012 No ﬁm do exercício
gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado Capital Social
100.000,00
100.000,00 Desmembramento da aquisição em 2013:
167.033,36
99.000,00
com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a sociedade Número de quotas de capital
100.000
100.000 Investimentos - equivalência patrimonial
(1.100.000,00)
(2.200.000,00)
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento Patrimônio líquido
3.685.114,74
3.037.538,95 Dividendos recebidos
Resultado da equivalência patrimonial
972.643,50
2.268.033,36
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para Infomações sobre os invest. nas controladas:
39.676,86
167.033,36
liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores es- Número de quotas possuídas
48.780
48.780 Saldo líquido dos investimentos
timativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classiﬁcados como Percentual de participação
48,7800%
48,78% O Fundo de Investimentos Infra Patrimonial I realizou uma emissão de
suas cotas em maio de 2012 ao valor unitário por cota de R$ 1,00. Com
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos Desmembramento da aquisição em 2013:
próximos doze meses. Caso contrário é demonstrado como não circulantes. Investimentos - equivalência patrimonial 1.481.711,50
1.216.769,73 os recursos advindos da integralização das cotas o fundo realizou o ine) Ajustes a valor presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos Dividendos recebidos
(2.122.988,61)
(864.556,00) vestimento na CONASA - Companhia Nacional de Saneamento e sua
monetários de longo prazo são ajustados pelo seu valor presente, e os de Integralização de Capital
43.902,00 controladas através da compra das ações pelo valor patrimonial. Em 27
curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação às de- Resultado da equivalência patrimonial
2.438.876,08
1.085.595,77 de fevereiro de 2013, o Infra Patrimonial I aprovou o investimento, através
monstrações contábeis tomadas em conjunto. O ajuste a valor presente é Saldo líquido dos investimentos
1.797.598,97
1.481.711,50 da integralização de seus ativos (ações das companhias), no Fundo de
calculado levando-se em consideração os ﬂuxos de caixa contratuais e a Descrição
Infra Patrimonial I FIC FIP Investimento em Participações Infra Saneamento FIP. A subscrição e intaxa de juros explícita e, em certos casos, implícita nos respectivos ativos Informações sobre as controladas
31.12.2013
31.12.2012 tegralização das ações das empresas no FIP tomaram como base o valor
e passivos, e se relevante, esses juros são realocados nas linhas de des- Capital Social
- de R$ 215.433.000,00 deﬁnido pela Fundação Instituto de Administração
pesas e receitas ﬁnanceiras no resultado. f) Demonstração dos ﬂuxos de Número de quotas de capital
2.775.759
2.583.417 – FIA através de laudo de avaliação que adotou o método de ﬂuxo de caixa
caixa: A demonstração dos ﬂuxos de caixa foi preparada e está apresenta- Patrimônio líquido
181.671.975,90
2.473.066,90 descontado. Com a integralização da CONASA no Infra Saneamento FIP,
o Infra Patrimonial I passou a deter cotas do primeiro e teve sua denominada de acordo com o CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido Informaçoes sobre os invest. nas controladas:
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) g) Imposto de renda e Número de quotas possuídas
713.910
648.907 ção alterada para Infra Patrimonial I Fundo de Investimento em Cotas de
contribuição social: Não foram constituídas provisões desses tributos em Percentual de participação
25,719%
25,118% Fundos de Investimento em Participações (Infra Patrimonial I FIC FIP). Os
valores de Patrimônio Liquido à descoberto das controladas foram lançados
2013 e 2012, por não terem sido apuradas bases positivas dos mesmos. Desmembramento da aquisição em 2013:
h) Estimativas contábeis: Na preparação das demonstrações contábeis Investimentos - equivalência patrimonial
621.189,08
- no Passivo, como determinado pela legislação contábil. 7. Imobilizados
são adotadas premissas para o reconhecimento das estimativas para re- Integralização de Capital
65.002,66
648.907,00 Estão assim apresentados nas demonstrações contábeis:
31/12/2013
31/12/2012
gistro de certos ativos, passivos e outras operações como: provisões para Equivalencia Patrimonial
46.038.828,64
(27.717,92) Descrição
290.000,00
290.000,00
contingências, provisão para créditos de liquidação duvidosa, vida útil dos Saldo líquido dos investimentos
46.725.020,38
621.189,08 Veículos
-113.168,93
-69.668,06
bens do imobilizado, entre outros. Os resultados a serem apurados quando Descrição
Male Consultoria e Participações S.A (-) Depreciação
176.831,07
220.331,94
da concretização dos fatos que resultarem no reconhecimento destas es- Informações sobre as controladas
31.12.2013
31.12.2012 Total
timativas, poderão ser diferentes dos valores reconhecidos nas presentes Capital Social
700.050,00
700.050,00 8.Adiantamentos Para Futuro Aumento e Capital - AFAC
demonstrações. A administração monitora e revisa periodicamente e tem- Número de quotas de capital
700.050
700.050 A Goldenbank celebrou com sócios, listadas abaixo Adiantamentos para
pestivamente estas estimativas e suas premissas i) Provisão para redu- Patrimônio líquido
690.811,76
691.882,10 futuro aumento de capital, com objetivo único de capitalização da empresa.
Adto P/Futuro Aumento de Capital
31/12/2013
31/12/2012
ção ao provável valor de realização dos ativos não circulantes ou de Info. sobre os invest. nas controladas:
300.000,00
300.000,00
longa duração: A administração revisa anualmente o valor contábil líquido Número de quotas possuídas
700.050
700.050 Luciana Guimarães de Leoni Ramos
100,00%
100,00% Total
300.000,00
300.000,00
dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstân- Percentual de participação
9. Remuneração dos Administradores: No exercício encerrado em 31
cias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar dete- Desmembramento da aquisição em 2013:
2.500.000,00 de dezembro de 2013 a sociedade pagou o total de R$ 14.700,00 (Quarioração ou perda de seu valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2012, Investimentos - equivalência patrimonial 2.500.000,00
- torze mil e setecentos reais) aos administradores.10. Capital Social: O
bem como subsequentemente em 31 de dezembro de 2013, não foram Dividendos recebidos
(9.238,93)
- Capital Social autorizado da sociedade é de R$ 450.000,00 (quatrocentos
identiﬁcados tais eventos ou circunstâncias nas atividades da companhia. Resultado da equivalência patrimonial
2.490.761,07
2.500.000,00 e cinqüenta mil reais) divididos em 450.000 (quatrocentos e cinqüenta mil)
Uma perda é reconhecida com base no montante pelo qual o valor contábil Saldo líquido dos investimentos
Gold Finance Participações e Consult. S.A ações ordinárias nominativas. 11. Riscos: Risco de crédito A Sociedade
excede o valor provável de um ativo ou grupo de ativos de longa duração. Descrição
31.12.2013
31.12.2012 não possui concentração de risco de crédito de clientes. Quanto ao risO valor provável de recuperação é determinado como sendo o maior valor Informações sobre as controladas
1.000,00
1.000,00 co de crédito associado às aplicações ﬁnanceiras e equivalentes de caixa,
entre: (a) o valor de venda estimado dos ativos menos os custos estimados Capital Social
1.000
1.000 a Sociedade somente realiza operações em instituições com baixo risco
para venda e (b) o valor em uso, determinado pelo valor presente espera- Número de quotas de capital
(1.409,98)
(344,30) avaliadas por agências independentes de rating. Risco de liquidez. A podo dos ﬂuxos de caixa futuros do ativo ou da unidade geradora de caixa. Patrimônio líquido
lítica de gerenciamento de riscos implica em manter um nível seguro de
O gerenciamento dos negócios da companhia considera o valor em uso Informações sobre os invest. nas controladas:
1.000
1.000 disponibilidades de caixa ou acessos a recursos imediatos. Dessa forma,
e que todos os seus ativos não circulantes compõem uma única unidade Número de quotas possuídas
100,000%
100,00% a Sociedade possui aplicações com vencimento em curto prazo e com ligeradora de caixa. Na estimativa do valor em uso do ativo, os ﬂuxos futu- Percentual de participação
quidez imediata. Gestão de risco de capital. Os objetivos da Sociedade ao
ros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa Desmembramento da aquisição em 2013:
1,00
1.000,00 administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade desconto antes dos impostos, que reﬂita o custo médio ponderado de Investimentos - equivalência patrimonial
- de de suas operações, para oferecer retorno aos seus quotistas e garantia
capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. j) Di- Dividendos recebidos
vulgação de informações por segmento: As receitas da companhia ﬁndo Resultado da equivalência patrimonial
(1,00)
(999,00) às demais partes interessadas, além de manter uma adequada estrutura de
no exercício de 31 de dezembro de 2013 se concentraram somente na sua Saldo líquido dos investimentos
1,00 capital. Operações com instrumentos derivativos. A Sociedade não possui
atividade ﬁm, de participação em outras sociedades, como sócia ou acio- Descrição Millennium Geopetroleum Planej. Gerenc.E Serviços Ltda. operações com instrumentos derivativos. 12. Seguros: A Companhia busnista , consideradas uma única unidade geradora de caixa, não havendo Informações sobre as controladas
31.12.2013
31.12.2012 ca estabelecer coberturas compatíveis com seu porte e suas operações.
outros segmentos de negócios a serem divulgados. k) Estimativas e julga- Capital Social
300.000,00
300.000,00 Os contratos de seguros que a Cia fez, são exclusivamente para seu imomentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são Número de quotas de capital
1.000
1.000 bilizado como veículos e máquinas. São Paulo, 31 de Dezembro de 2013.
Pedro Paulo B de Leoni Ramos
continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros Patrimônio líquido
120.232,91
506.161,71
Diretor Presidente
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros. 3 Apresentação das Informações sobre os invest. nas controladas:
Claudio Bianchessi & Associados Auditores
Demonstrações Contábeis: 3.1 Apresentação: A autorização para a con- Número de quotas possuídas
1.000
1.000
Contadores - CRC 2SP019128/O-2
clusão e apresentação destas demonstrações contábeis ocorreu na reunião Percentual de participação
33,000%
33,00%
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Dem. Contábeis
erro. Responsabilidade dos auditores independentes. Nossa responsa- ções contábeis da companhia para planejar os procedimentos de auditoria
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da GOLDENBANK PARTICIPA- bilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contá- que são apropriados nas circunstâncias, mas não para ﬁns de expressar
ÇÕES S/A São Paulo - SP Examinamos as demonstrações contábeis da beis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas uma opinião sobre a eﬁcácia desses controles internos da companhia. Uma
GOLDENBANK PARTICIPAÇÕES S.A. (“GOLDENBANK”),, que compre- brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cum- auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis
endem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas primento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja pla- utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela adminisdemonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos nejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as tração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contáﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo naquela data, assim como o resumo demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria
beis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsa- envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evibilidade da administração sobre as demonstrações contábeis. A admi- dência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstra- é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião: Em
nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
nistração da GOLDENBANK é responsável pela elaboração e adequada ções contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamenapresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas to do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou ﬁnanceira da GOLDENBANK em 31 de dezembro de 2013, o desempenho
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo naquela
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstra- data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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Buscar empregados na Internet
está cada vez mais fácil
A modernidade chegou aos
sites de recrutamento e seleção
de profissionais que são cada vez
mais intuitivos porque ajudam
tanto as empresas que buscam
preencher suas vagas de emprego quanto para os profissionais
que querem se candidatar a uma
vaga e alcançar seus objetivos da
melhor maneira possível, com
acesso a todas as facilidades que a
Internet já exibe em sites de conteúdo e de comércio eletrônico.
Na vanguarda desse processo,
a Elancers, empresa líder em sistemas de recrutamento e seleção
no Brasil, lança esta semana uma
nova versão de site de busca de
vagas e profissionais com todas as
inovações já testadas nos melhores sites de comércio eletrônico
e de conteúdo do país.
Segundo Cezar Tegon, presidente da Elancers, o redesenho
do sistema de buscas do site
da Elancers, que hoje tem uma
parceria operacional com o BOL,
do Grupo UOL, foi pensado para
garantir rapidez e eficiência nas
buscas tanto de profissionais
quanto de vagas:
“As pessoas se acostumam
às melhores práticas da Internet
e passam a rejeitar modos antiquados de fazer as coisas. Por

exemplo: o Google simplificou
as buscas a tal ponto que as
pessoas passaram a detestar ter
que preencher formulários para
encontrar as informações que
buscam. Nosso novo site, que integra o sistema de e-Recruitment
da Elancers, agregou essa e outras
facilidades”, explica Tegon.
A partir do dia 16/04, o BOL
Empregos, que tem o suporte da
Elancers, modificou a pesquisa
de currículos e o modo como as
pessoas encontram vagas. Já os
clientes do sistema de recrutamento online da Elancers, a partir do próximo dia 26/04, passam
a contar com essas facilidades,
além de simplificação no processo seletivo disponibilizado
pela ferramenta, que automatiza
todo o processo de recrutamento
e seleção de empregados e já
conta com a adesão de mais de
10.000 empresas no Brasil, de
todos os tamanhos:
“Nós tiramos aquele formulário chato do caminho de
nossos clientes. Transformamos
mais de 12 milhões de currículos
em arquivos de texto, de modo
que as empresas podem buscar
candidatos digitando palavras
chaves em um único campo,
assim como no Google. Dessa

forma, uma empresa que busca
um engenheiro, com especialização em hidráulica, que more
em São Paulo e tenha estudado
na Poli, precisará apenas indicar
essas especificidades no campo
de busca e os currículos serão
apresentados por ordem de aderência à busca”, explica Tegon.
Outra inovação radical, lançada também este ano, permite que
as empresas façam entrevistas
com candidatos à distância,
usando a ferramenta de chat em
vídeo Hangout, do Google. Essa
funcionalidade está incorporada
ao sistema, de modo que as
empresas podem entrevistar os
candidatos remotamente, gravar
as entrevistas e compartilhar o
vídeo tanto com o RH quanto com
o gerente da área que vai contratar
aquele funcionário:
“De modo geral, reduzimos
o prazo de contratação de um
profissional em até 50% do tempo
tradicional, uma vez que com a entrevista à distância, a dificuldade
de conciliar as agendas dos candidatos e dos gestores da empresa
ficou para trás”, explica Tegon.
Considerado o mais moderno sistema de recrutamento
e seleção do país, o serviço da
Elancers permite publicar uma

vaga, integrar essa publicação
a redes sociais como Facebook
e LinkedIn e Twitter, filtrar os
currículos recebidos, enviar um
teste de perfil para os candidatos
selecionados, avaliar os melhores
com provas à distância, entrevistá-los via Hangout, tudo isso
mantendo informados todos os
participantes sobre o andamento
do processo de seleção, inclusive
agradecendo aqueles que não
foram selecionados por terem
participado de modo automático:
“Com o novo formato do BOL
Empregos, muito mais intuitivo
e prático, conseguimos fazer da
busca por candidatos ou por uma
vaga algo tão simples quanto
encontrar um produto em um
bom site de comércio eletrônico.
Essa simplicidade tornou-se necessária uma vez que as pessoas
se acostumam com aquilo que é
prático e passam a exigir de todos
os serviços na Internet a mesma
praticidade”, explica Tegon.
Para algumas empresas, que
precisam buscar candidatos sistematicamente, em função de crescimento ou até mesmo de turnover,
a Elancers também reservou uma
surpresa, criando o serviço light
de busca de currículos que custa
apenas R$ 199,00 mensais.

Números revelam que Buenos Aires e Nova York são
os mais procurados neste feriado
Com a chegada do feriadão (11%), Porto Seguro (9%), Foz
de Páscoa e Tiradentes, o maior do Iguaçu (8%) e Buenos Aires
comparador de preços de hotéis (8%). Nova York, que também
do mundo (www.trivago.com.br) figura no top 12 do trivago, está
mostra que Buenos Aires e Nova na 11ª colocação, com 5% das
York estão entre os 12 destinos procuras.
A tabela abaixo mostra quais
mais buscados para o período
são as 12 cidades mais procuradas
de folga.
Com 20% das procuras entre pelos brasileiros, a porcentagem
as 12 mais visadas para a Pás- de buscas recebidas entre elas e
coa, o Rio de Janeiro aparece na também seus preços médios de
liderança, seguido por Búzios hotéis para o feriadão.

