
CB Holding S.A.
CNPJ nº 11.433.287/0001-60

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - Exercícios 
fi ndos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)

 31/12/13 31/12/12    Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Lucro líquido antes do IR e CS (8.958) (5.868)
  Ajustes por:
   Equivalência patrimonial 9.047 5.808    
 89 (60)
Variações nos ativos e passivos
 Redução/aumento em impostos a recuperar 2 (3)
 Redução em dividendos a receber - 1.966
 Aumento/redução em IR e CS 23 (4)
 Redução em outras contas a pagar - (2.032)    
 25 (73)
 Imposto de renda e contribuição social (26) (2)
Caixa líquido proveniente das atividades 
 operacionais 88 (135)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
 Dividendos recebidos 2.155 2.231    
Caixa líquido usado nas atividades de 
 investimento 2.155 2.231
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamento
 Dividendos pagos - (2.014)
Caixa líquido proveniente das atividades de 
 fi nanciamento - (2.014)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 2.243 82
Demonstração do caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 148 66
 No fi m do exercício 2.391 148    
 2.243 82    

Demonstrações de Resultados - Exercícios fi ndos
em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)

 31/12/13 31/12/12    
Outras receitas (despesas) operacionais
 Despesas gerais (21) (70)
 Receitas fi nanceiras 110 10
 Resultado da equivalência patrimonial (9.047) (5.808)
Lucro (prejuízo) operacional (8.958) (5.868)
Lucro (prejuízo) antes do IR e CS (8.958) (5.868)
 Imposto de renda e contribuição social (26) (2)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (8.984) (5.870)    
Lucro líquido por lote de mil ações - R$ - -    
Quantidade de ações ao fi nal do exercício 11.944.101 11.944.101    

Balanços Patrimoniais dos Exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)
Ativo 31/12/13 31/12/12    
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 2.391 148
 Impostos a recuperar 5 7
 Dividendos a receber 91 91    
 2.487 246    

Não circulante
 Investimentos 82.359 93.304    
 82.359 93.304    

Total do Ativo 84.846 93.550    

Passivo 31/12/13 31/12/12    
Circulante
 Impostos e contribuições a recolher - 1
 Imposto de renda e contribuição social 26 2    
 26 3    
Patrimônio líquido
 Capital social 11.944 11.944
 Reservas de capital 17.738 16.160
 Ajustes de avaliação patrimonial 28.029 28.763
 Reservas de lucros 27.109 36.680    
 84.820 93.547    
Total do Passivo 84.846 93.550    

Relatório da Administração - Exercício Social 2013
Senhores Acionistas: A Administração da CB Holding S.A. 
(“CB Holding” ou “Companhia”) em cumprimento às disposições 
legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório 
da Administração e as correspondentes Demonstrações Contábeis, 
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013. Perfil 
da Companhia: A CB Holding é uma companhia nacional, com sede 
e foro em São Paulo, Capital, na Rua Hungria, nº 888, 3º andar, parte, 

constituída como sociedade por ações de capital fechado, sendo sua 
atividade principal a participação em outras sociedades como acionista 
ou sócia, no país e/ou no exterior. Controladora da Bardella S.A. 
Indústrias Mecânicas, a CB Holding possui 353.366 ações ordinárias 
de emissão da Bardella S.A., representativas de 58,1967% do capital 
votante e de 22,09% do capital total e 15.621 ações preferenciais 
representativas de 0,98% do capital total.

HORÁRIO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO FINAL: DOESP 15H DO DIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃODOESP – 3COL X 15CM

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis na sede na companhia.

Diretoria
Claudio Bardella 

Diretor-Presidente
Vera Cecília Muniz Bardella 
Diretora Vice-Presidente

Ana Luiza Bardella 
Diretora Adjunta

Luiz Honório Martins
Contador - CRC 1SP128092/O-2

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)
    Reservas de lucros Outros              
 Capital Reservas de capital  Lucros a resultados Lucros    
 social Incentivos fi scais Legal realizar abrangentes acumulados Total              
Saldos em 31 de dezembro de 2011 11.944 11.622 632 45.054 31.859 - 101.111              
Prejuízo do exercício - - - - - (5.870) (5.870)
Dividendos prescritos (investida) - - - - - 8 8
Ajustes de equivalência patrimonial - - - - (1.394) 1.394 -
Reserva de ajuste de avaliação patrimonial (investida) - - - - (1.702) - (1.702)
Incentivos fi scais (investida) - 4.538 - - - (4.538) -
Destinações:
 Compensação de prejuízo - - - (9.006) - 9.006 -              
Saldos em 31 de dezembro de 2012 11.944 16.160 632 36.048 28.763 - 93.547              
Prejuízo do exercício - - - - - (8.984) (8.984)
Ajustes de equivalência patrimonial - - - - (991) 991 -
Reserva de ajuste de avaliação patrimonial (investida) - - - - 257 - 257
Reserva de lucros a realizar (investida) - - - 141 - (141) -
Incentivos fi scais (investida) - 1.578 - - - (1.578) -
Destinações:
 Compensação de prejuízo - - - (9.712) - 9.712 -              
Saldos em 31 de dezembro de 2013 11.944 17.738 632 26.477 28.029 - 84.820              
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CB Holding S.A.
CNPJ nº 11.433.287/0001-60

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - Exercícios 
fi ndos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)

 31/12/13 31/12/12    Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Lucro líquido antes do IR e CS (8.958) (5.868)
  Ajustes por:
   Equivalência patrimonial 9.047 5.808    
 89 (60)
Variações nos ativos e passivos
 Redução/aumento em impostos a recuperar 2 (3)
 Redução em dividendos a receber - 1.966
 Aumento/redução em IR e CS 23 (4)
 Redução em outras contas a pagar - (2.032)    
 25 (73)
 Imposto de renda e contribuição social (26) (2)
Caixa líquido proveniente das atividades 
 operacionais 88 (135)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
 Dividendos recebidos 2.155 2.231    
Caixa líquido usado nas atividades de 
 investimento 2.155 2.231
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamento
 Dividendos pagos - (2.014)
Caixa líquido proveniente das atividades de 
 fi nanciamento - (2.014)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 2.243 82
Demonstração do caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 148 66
 No fi m do exercício 2.391 148    
 2.243 82    

Demonstrações de Resultados - Exercícios fi ndos
em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)

 31/12/13 31/12/12    
Outras receitas (despesas) operacionais
 Despesas gerais (21) (70)
 Receitas fi nanceiras 110 10
 Resultado da equivalência patrimonial (9.047) (5.808)
Lucro (prejuízo) operacional (8.958) (5.868)
Lucro (prejuízo) antes do IR e CS (8.958) (5.868)
 Imposto de renda e contribuição social (26) (2)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (8.984) (5.870)    
Lucro líquido por lote de mil ações - R$ - -    
Quantidade de ações ao fi nal do exercício 11.944.101 11.944.101    

Balanços Patrimoniais dos Exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)
Ativo 31/12/13 31/12/12    
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 2.391 148
 Impostos a recuperar 5 7
 Dividendos a receber 91 91    
 2.487 246    

Não circulante
 Investimentos 82.359 93.304    
 82.359 93.304    

Total do Ativo 84.846 93.550    

Passivo 31/12/13 31/12/12    
Circulante
 Impostos e contribuições a recolher - 1
 Imposto de renda e contribuição social 26 2    
 26 3    
Patrimônio líquido
 Capital social 11.944 11.944
 Reservas de capital 17.738 16.160
 Ajustes de avaliação patrimonial 28.029 28.763
 Reservas de lucros 27.109 36.680    
 84.820 93.547    
Total do Passivo 84.846 93.550    

Relatório da Administração - Exercício Social 2013
Senhores Acionistas: A Administração da CB Holding S.A. 
(“CB Holding” ou “Companhia”) em cumprimento às disposições 
legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório 
da Administração e as correspondentes Demonstrações Contábeis, 
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013. Perfil 
da Companhia: A CB Holding é uma companhia nacional, com sede 
e foro em São Paulo, Capital, na Rua Hungria, nº 888, 3º andar, parte, 

constituída como sociedade por ações de capital fechado, sendo sua 
atividade principal a participação em outras sociedades como acionista 
ou sócia, no país e/ou no exterior. Controladora da Bardella S.A. 
Indústrias Mecânicas, a CB Holding possui 353.366 ações ordinárias 
de emissão da Bardella S.A., representativas de 58,1967% do capital 
votante e de 22,09% do capital total e 15.621 ações preferenciais 
representativas de 0,98% do capital total.

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis na sede na companhia.

Diretoria
Claudio Bardella 

Diretor-Presidente
Vera Cecília Muniz Bardella 
Diretora Vice-Presidente

Ana Luiza Bardella 
Diretora Adjunta

Luiz Honório Martins
Contador - CRC 1SP128092/O-2

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)
    Reservas de lucros Outros              
 Capital Reservas de capital  Lucros a resultados Lucros    
 social Incentivos fi scais Legal realizar abrangentes acumulados Total              
Saldos em 31 de dezembro de 2011 11.944 11.622 632 45.054 31.859 - 101.111              
Prejuízo do exercício - - - - - (5.870) (5.870)
Dividendos prescritos (investida) - - - - - 8 8
Ajustes de equivalência patrimonial - - - - (1.394) 1.394 -
Reserva de ajuste de avaliação patrimonial (investida) - - - - (1.702) - (1.702)
Incentivos fi scais (investida) - 4.538 - - - (4.538) -
Destinações:
 Compensação de prejuízo - - - (9.006) - 9.006 -              
Saldos em 31 de dezembro de 2012 11.944 16.160 632 36.048 28.763 - 93.547              
Prejuízo do exercício - - - - - (8.984) (8.984)
Ajustes de equivalência patrimonial - - - - (991) 991 -
Reserva de ajuste de avaliação patrimonial (investida) - - - - 257 - 257
Reserva de lucros a realizar (investida) - - - 141 - (141) -
Incentivos fi scais (investida) - 1.578 - - - (1.578) -
Destinações:
 Compensação de prejuízo - - - (9.712) - 9.712 -              
Saldos em 31 de dezembro de 2013 11.944 17.738 632 26.477 28.029 - 84.820              
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