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CONGEM INVESTIMENTOS S/A.
CNPJ/MF nº 28.696.715/0001-40 - NIRE 35300508769
Extrato da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima Fechada
Local: Rui Barbosa, nº 687, sala 02, Santa Cruz, Itapira/SP. Data: 03/07/2.017. Horário: 10:30hs. Presença: Totali- exercício dos cargos até a posse dos novos Diretores. Artigo 17º - Compete aos Diretores: (i) a administração e
dade dos subscritores. Subscritores: Vaney Iori, brasileiro, solteiro, nascido em 10/06/1984. advogado e empresário, gestão dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, resRG 40.892.017-8 SSP-SP, CPF/MF nº 318.156.138-07 domiciliado na Rua Santa Catariana, nº 82, apartamento 34, salvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência à Assembleia Geral;
Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, Carapicuíba/SP, CEP 06325-020; Luigino Iori Filho, brasileiro, (ii) zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social; (iii) coordenar o andamento das atividades normais da
solteiro, nascido em 20/10/1973, empresário, RG 22.128.477-1 SSP-SP, CPF/MF nº 140.824.828-06, domiciliado na Companhia, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias
Rua Engenheiro Cesar Polilo, nº 237, sala 5, Jardim Iracema, Barueri/SP, CEP 06440-200. Mesa: Presidente: Vaney Gerais e nas suas próprias reuniões; (iv) emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou
Iori. Secretário: Luigino Iori Filho. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) foi aprovada, pela totalidade dos necessários; (v) elaborar o relatório e as demonstrações financeiras de cada exercício; (vi) elaborar e executar
subscritores, sem nenhuma reserva e/ou ressalva, a constituição da Congem Investimentos S/A., a ser regida pelo planos de negócios, política de investimentos e de desenvolvimento e respectivos orçamentos; (vii) controle e anáEstatuto Social que faz parte integrante da presente como Anexo, o qual foi lido por todos os presentes e aprovado lise do comportamento das sociedades controladas, coligadas e subsidiárias com vistas aos resultados esperados;
na sua integralidade; (ii) após a aprovação da constituição da Sociedade, procedeu-se à subscrição de 10.000 ações (viii) criar ou extinguir cargos, admitir e demitir empregados e fixar os níveis de remuneração pessoal; e (ix) obserordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, representativas da totalidade vado o quanto disposto neste Estatuto Social, em especial em seu artigo 12 e 20, transigir, renunciar, desistir, fazer
do capital social da Sociedade, subscrito e integralizado, neste ato, na forma do boletim de subiscrição parte inte- acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, fazer aplicações de recursos, adquirir, hipotecar, empenhar ou
grante da presente; aprovado o depósito que se refere o artigo 80, da Lei das S/A, será efetuado nos moldes do Artigo de qualquer forma onerar bens móveis ou imóveis e conceder garantias assinando os respectivos termos e contratos.
81, da mecionada Lei; (iii) foi eleita a Diretoria: (i) para o cargo de Diretor Geral Vaney Iori, acima qualificado; (ii) para Artigo 18º - A diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia o exigirem e suas decisões serão tomao cargo de Diretor sem designação específica Luigino Iori Filho, acima qualificado. Todos os Diretores com man- das por maioria simples de votos, observado o quórum de instalação de 2 Diretores, sendo obrigatória a presença do
dato de 03 anos. Os membros da Diretoria acima qualificados foram eleitos e empossados em seus cargos para Diretor Geral. Artigo 19º - A representação ativa e passiva da Companhia será exercida conjuntamente por 2 Diretoexercerem seu mandato e sua funções até 02/07/2020. Os membros da Diretoria ora eleitos declaram neste ato, para res, salvo se de outra forma previsto neste Estatuto Social ou por dois procuradores devidamente nomeados pela
todos os fins, que não estão incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividades mercantins; (iv) Companhia, com poderes específicos e limitados à execução do respectivo ato. § Único - Salvo para medidas e
os presentes determinam que a remuneração global por exercício será de até R$ 2.000.000,00 para gastos com a ações judiciais e para defesa da Companhia em processos e procedimentos administrativos em geral, todas as
remuneração dos Administradores. Encerramento: Formalidades legal registrada na JUCESP sob o NIRE nº procurações outorgadas pela Companhia terão prazos de vigência determinados, não superiores a 01 ano. Artigo 20º
3530050876-9, em 21/09/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. Estatuto Social. Capítulo I. Deno- - Os Diretores serão investidos de todos os poderes para representação da Companhia e para a prática de todos os
minação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º - A sociedade é designada pela denominação Congem Investimentos atos necessários para assegurar o pleno desempenho de suas funções, sendo que, entretanto, aludidos poderes
S/A. Artigo 2º - A Companhia tem sede na Rui Barbosa, nº 687, sala 02, Santa Cruz, Itapira/SP, CEP 13974-340, deverão ser exercidos de forma a propiciar a consecução do objeto social, observadas as disposições fixadas pela
podendo criar e extinguir, por decisão da Diretoria, filiais, agências e sucursais, escritórios, depósitos, estabeleci- Assembleia Geral, assim como as prescrições legais e estatutárias. Capítulo V - Conselho Fiscal. Artigo 21º - A
mentos, departamentos e representações em qualquer ponto do território nacional e no exterior. Artigo 3º - A soci- companhia terá um Conselho Fiscal não permanente composto por 03 membros efetivos e 03 membros suplentes. O
edade tem por objeto a prestação de serviços de: (i) o planejamento, desenvolvimento, elaboração, coordenação e Conselho Fiscal deverá funcionar somente no exercício fiscal em que for instalado pelos acionistas, nos termos do
revisão de projetos de concessões públicas, parcerias público privadas, e empreendimentos privados, individualmen- artigo 161 e seguintes da Lei das S.A. § 1º - Os membros do Conselho Fiscal perceberão os honorários fixados pela
te ou em conjunto com terceiros; coordenação geral, assessoria e gerenciamneto administrativo, financeiro de pro- Assembleia Geral que os eleger. § 2º - O Conselho Fiscal exercerá as atribuições e os poderes conferidos pela lei,
jetos e qualidade, em concessões públicas, parcerias público privadas e empreendimantos privados, (ii) a consultoria e estabelecerá, por deliberação majoritária, o respectivo regimento interno. Capítulo VI - Exercício Fiscal e Destinaem gestão empresarial e assessoria financeira, e (iii) a participação em outras sociedades, como sócia quotista ou ção de Lucros. Artigo 22º - O exercício social coincidirá com o ano civil, levantando-se em 31 de dezembro de cada
acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo 4º - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. Capítulo ano o balanço geral e as respectivas demonstrações financeiras exigidas por lei. Os resultados serão aplicados da
II. Do Capital Social. Artigo 5º - A sociedade possui um capital social subscrito e integralizado de R$ 10.000,00; seguinte maneira: (i) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 189 da Lei das S.A., 5% serão aplidividido por 10.000 de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, cujo preço de emissão da ação para os fins cados na constituição da reserva legal de que trata o artigo 193 da Lei das S.A; e (ii) do lucro líquido remanescente,
exclusivo da constituição fica fixado em R$ 1,00. § 1º - As ações da Companhia são registradas em livro próprio, 25% serão aplicados para a distribuição, entre os acionistas, do dividendo obrigatório. § 1º - As demonstrações
podendo ser mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, em instituição habilitada a prestar tais financeiras da Companhia serão anualmente auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de
serviços, sem a emissão de certificados, mediante decisão da Diretoria. § 2º - É vedada a emissão de partes Valores Mobiliários. § 2º - Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social da Companhia, a
beneficiárias pela Companhia. Artigo 6º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária Companhia deverá preparar demonstração financeira temporária para propósitos fiscais ou de distribuição de dividennominativa dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § Único: A Companhia poderá adquirir suas dos intermediários. A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio. Capítulo VII - Liquidação. Artigo 23º - A
próprias ações para permanecer em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento. Artigo 7º - O capital social Companhia será dissolvida nos casos previsto em lei, e a sua liquidação se processará de acordo com o estabelecido
somente poderá ser modificado com observância deste estatuto social bem como da Lei 6.404/76. Capítulo III. Da na Lei das S.A. Capítulo VII - Disposições Gerais. Artigo 24º - Em caso de abertura de capital da Companhia, tal
Assembleia Geral. Artigo 8º - A Assembleia Geral é o órgão superior da Companhia, com poderes para deliberar operação será realizada no segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de
sobre todos os negócios relativos ao objeto social e tomar as providências que julgar convenientes à defesa e ao balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa. Artigo 25º - A Comdesenvolvimento da Companhia. Artigo 9º - A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria, cabendo ao seu panhia disponibilizará, quando solicitado por qualquer de seus acionistas, em prazo não superior a 5 dias, contados
Diretor Geral consubstanciar o respectivo ato. Poderá ainda, ser convocada na forma prevista no § Único do artigo do recebimento do respectivo requerimento, cópia de contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e
123 da Lei nº 6.404/76. Artigo 10º - A Assembleia Geral será instalada pelo Diretor Geral da Companhia, que proce- programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da companhia.
derá à eleição da mesa Diretora, composta de um presidente e um secretário, escolhidos dentre os acionistas pre- Para fins deste Estatuto Social, compreende-se por partes relacionadas: (i) o cônjuge ou parentes de até 2º grau, ou
sentes. Na ausência ou impedimento do Diretor Geral, a Assembleia poderá ser instalada por qualquer Diretor presen- o cônjuge destes, dos acionistas; (ii) qualquer pessoa jurídica que, direta ou indiretamente, seja controlada pelos
te ao ato, ou por procurador devidamente investido de poderes específico para esse fim. Artigo 11º - Dos trabalhos acionistas; e (iii) qualquer pessoa que, em conjunto com um ou mais dos acionistas, detenha o controle de qualquer
e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos pessoa jurídica. Capítulo VIII - Resolução de Conflitos. Artigo 26º - Os acionistas se obrigam a submeter toda e
acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas. § 1º - A ata qualquer controvérsia, para a qual não for possível uma solução amigável, ao juízo arbitral da Câmara de Arbitragem
poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos; § 2º - Salvo deliberações em e Mediação da Câmara de Comércio Brasil Canadá - CAM/CCBC, e terá sede na cidade de São Paulo/SP, cujo laudo,
contrário da Assembleia, as atas serão publicadas e arquivadas no registro do comércio conforme disposto no Artigo a ser vazado, por escrito, será inteiramente acatado, de forma irrecorrível, contanto que cumpridas as regras da Lei
134 § 5º da Lei 6404/76, com omissão das assinaturas dos acionistas. Artigo 12º - Anualmente, nos quatros primeiros Federal nº 9.307/96. Artigo 27º - A arbitragem a ser conduzida pela entidade eleita no artigo acima correrá em sigilo
meses subsequentes ao término do exercício social, a Assembleia Geral se reunirá, ordinariamente, para: (i) quais- e deverá ser realizada por 1 árbitro de reconhecida capacidade técnica no assunto relacionado com a matéria objeto
quer alterações do Estatuto Social da Companhia; (ii) qualquer modificação (i.e. aumento ou redução) do capital social da disputa ou controvérsia, sendo escolhido pelas partes de comum acordo, dentre aqueles que compõem o quadro
ou criação, grupamento ou emissão de quaisquer ações (de qualquer tipo ou classe) ou de qualquer outro título da instituição arbitral. Caso as partes, no prazo máximo de 10 dias, a contar da data da decisão de submeterem a
(inclusive debêntures) pela Companhia (i.e., uma oferta pública inicial ou outra oferta pública de ações ou outros controvérsia à instituição arbitral, não consigam chegar a um consenso sobre a escolha do árbitro, a arbitragem
valores mobiliários, de forma primária ou secundária), assim como a outorga de qualquer opção ou direitos pela deverá então ser conduzida por 3 árbitros e cada uma das partes indicará um árbitro, ficando a cargo da instituição
Companhia ou sua conversão em referidas ações ou valores mobiliários; venda de todas as ações da Companhia a arbitral designar um terceiro, que atuará como presidente do conselho de arbitragem. Artigo 28º - A arbitragem estará
terceiros; modificações aos direitos correspondentes a qualquer classe de ações ou qualquer resgate ou reaquisição sujeita às leis do Brasil e será conduzida no idioma português, prevalecendo o regulamento da referida câmara arbitral
pela Companhia de quaisquer ações; (iii) aquisição ou alienação pela Companhia de quaisquer ações ou participações para todos os fins de direito, especialmente para a instalação, processamento e conclusão do juízo arbitral. Artigo
em outras sociedades; (iv) a incorporação pela ou da Companhia, cisão da ou na Companhia e reestruturação soci- 29º - Sem prejuízo do disposto nos subitens precedentes, para a ressalva de seus direitos imediatos, nenhuma das
etária da Companhia; (v) cessão ou transferência de uma parte relevante ou da totalidade dos ativos da Companhia; partes estará impedida de recorrer ao Poder Judiciário, ajuizando as medidas judiciais de natureza cautelar que
(vi) utilização de reservas de capital; (vii) aprovação das demonstrações financeiras, relatórios da administração, entender pertinentes, na hipótese de ameaça de lesão a quaisquer das prerrogativas estabelecidas neste instrumenalocação e distribuição de lucros, assim como outras distribuições (i.e., juros sobre o capital) na Companhia; (viii) to ou na legislação aplicável, cuja neutralização não possa ser obtida através de pronunciamento arbitral, não se
suspensão de exercício dos direitos de acionista nos casos previsto em lei; (ix) avaliação de bens com que o configurando, nessa hipótese, qualquer infração às regras ora estabelecidas. As matérias que comportem execução
acionista concorrer para a formação do capital social; (x) transformação, fusão, incorporação, cisão, liquidação, específica e direta de suas obrigações terão a mesma prerrogativa. Artigo 30º - Os custos relativos ao procedimento
dissolução, declaração de dividendos, mudança fundamental do objetivo da Companhia; (xi) nomeação, renomeação arbitral e às medidas judiciais acautelatórias, quando necessários, inclusive os honorários dos árbitros e dos advoe destituição de administradores; (xii) fixação da remuneração dos órgãos da administração, podendo determinar o gados que atuarem na arbitragem ou demanda, serão imputados à parte vencida ou, não havendo vencedor, rateados
montante global anual ou especificar os valores atribuídos a cada um dos membros e/ ou dos administradores indi- na forma prevista pelo regulamento da instituição arbitral, se for o caso, ou ainda, quando aplicável, determinados
vidualmente; (xiii) investimentos em ativos fixos que não estejam contemplados no plano de negócios aprovado ou pelo juízo de conformidade com as regras do Código de Processo Civil. Artigo 31º - As partes elegem o foro da
que de outra forma não estejam em conformidade com o plano de negócios; (xiv) contratos relevantes que envolvam comarca de São Paulo/SP, para fazer cumprir o laudo arbitral eventualmente expedido ou para o processamento de
valores que não façam parte da operação refletida no Orçamento e/ou Plano de Negócios; (xv) emissão de quaisquer medidas cautelares que se façam necessárias, bem como para a execução específica de obrigações, como acima
instrumentos de dívida, capital ou valores mobiliários e concessão de garantias; (xvi) operações com partes relaci- estabelecido. Boletim de Subscrição. Nome Qualificação e Domicílio: Vaney Iori, brasileiro, solteiro, nascido em
onadas, sociedades afiliadas e acionistas; e (xvii) ajuizamento ou liquidação de qualquer litígio ou arbitragem relevan- 10/06/1984, advogado e empresário, RG 40.892.017-8 SSP-SP, CPF/MF nº 318.156.138-07 domiciliado na Rua
te, e declaração de falência ou de qualquer outra medida de recuperação judicial ou extrajudicial. Capítulo IV - Da Santa Catariana, nº 82, apartamento 34, Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, Carapicuíba/SP, CEP
Administração. Seção I - Disposições Gerais. Artigo 13º - A Companhia será representada e administrada pela 06325-020, Quantidade de ações subscritas: 9.900, Valor da subscrição (por ação): R$ 1,00, Valor e forma de
Diretoria. Artigo 14º - A remuneração global e individual da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral. Artigo 15º - integralização: R$ 9.900,00 sendo 10% (R$ 990,00) integralizada nos moldes da Lei das S/A e o saldo de
Os Diretores eleitos serão empossados nos seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro R$ 8.910,00 será integralizado até 20/10/2017; Nome Qualificação e Domicílio: Luigino Iori Filho, brasileiro, solde Atas de Reunião da Diretoria e permanecerão no exercício de suas funções até a efetiva posse de seus substi- teiro, nascido em 20/10/1973, empresário, RG 22.128.477-1 SSP-SP, CPF/MF nº 140.824.828-06, domiciliado na Rua
tutos. Artigo 16º - A Diretoria será composta por no mínimo 02 e no máximo 04 membros, acionistas ou não, eleitos Engenheiro Cesar Polilo, nº 237, sala 5, Jardim Iracema, Barueri/SP, CEP 06440-200, Quantidade de ações subscrie destituíveis pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. § 1º - O prazo de Mandato dos Diretores é de 03 anos, tas: 100, Valor da subscrição (por ação): R$ 1,00, Valor e forma de integralização: R$ 100,00 sendo 10% (R$ 10,00)
estendento-se até a Assembleia Geral Ordinária. § 2º - Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no integralizada nos moldes da Lei das S/A e o saldo de R$ 90,00 será integralizado até 20/10/2017.

Planejamento tributário
ajuda na recuperação
econômica do país
Leonel Siqueira (*)
A recuperação
econômica do Brasil
caminha a passos
lentos. Os recentes
dados apresentados
pelo IBGE comprovam
que a saída definitiva
da recessão está longe
de acontecer.
PIB brasileiro cresceu
0,4 no 4º trimestre de
2017 e fechou o ano
com apenas 1%. Apesar do
número positivo, metade
desse crescimento veio da
agropecuária, que registrou
0,5%, sendo que o setor
responde por apenas 5% do
PIB. Outro fator chave para
explicar a insistência da “sensação de crise” é o mercado
de trabalho. A taxa de desemprego em janeiro fechou em
12,2% e atinge 12,7 milhões
de pessoas no Brasil.
Mas se a recuperação
é tímida, os empresários
brasileiros vêm mostrando
confiança na melhora desse
cenário e estão apoiados em
dois dados específicos. A
FGV divulgou, em janeiro,
o Indicador Antecedente
Composto da Economia, que
avalia o desempenho das
atividades econômicas, por
meio de dados de produção
industrial, vendas no varejo,
emprego, renda e o índice
registrou 116,5 pontos, com
crescimento de 1,3% na comparação com janeiro de 2016.
Outro número que representa uma melhora vem do
Varejo. As vendas no comércio varejista brasileiro cresceram 3,3% em 2017, segundo
o IBGE. Mesmo assim, esses
números ainda fazem parte
de um cenário de incertezas
econômicas e soma-se a esse
contexto, o fato do Brasil
ter uma das maiores cargas
tributárias do mundo, com
33% do PIB. A sobrecarga de
tributos no Brasil é um sinal
de alerta máximo para o setor
produtivo.
Por um lado, as empresas
perdem sua capacidade de
investimento, que tem como
consequência a estagnação
da sua produção e da sua margem de lucro. Na outra ponta,
uma vez que o setor privado é
impactado financeiramente,
a recuperação econômica
do país é prejudicada substancialmente. E diferente de
países desenvolvidos como os
da União Europeia, que adotaram regime de unificação
de tributos, o contribuinte
brasileiro ainda sofre com
regime acumulativo e muitas
exceções na sua legislação
tributária.
Com esse contexto, é fundamental para as empresas
encontrar alternativas para
reduzir custos e evitar prejuízos na sua vida financeira.
E como superar esse desafio?
A melhor estratégia é contar
com um bom planejamento
tributário. Trata-se de uma
ferramenta para reduzir
gastos, identificar oportunidades de investimentos,
mostrar eventuais riscos de
autuações, além de otimizar
pagamentos de tributos.
Diante de um sistema tributário caótico, as empresas
acabam pagando mais do que

O

deveriam e o ICMS é um bom
exemplo disso.
Muitas indústrias do segmento alimentício recolhem
o imposto como contribuinte
e como substituto tributário
no início da cadeia produtiva,
embutindo o tributo no preço
final dos produtos e repassando aos demais participantes
da relação comercial, que por
sua vez, não pedem ressarcimento desses valores em
casos de não realização do
fato gerador presumido.
Ou seja, nos casos em que,
por exemplo, uma indústria, além de recolher o seu
próprio ICMS, cobra o ICMS
ST referente à venda de um
produto sujeito à substituição
tributária a um determinado
mercado, produto esse que
venha ser deteriorado ou
extraviado. Tal não ressarcimento se dá, em parte por
não se expor a atividade do
Fisco, ou por simplesmente
desconhecer a legislação.
Para evitar esse desarranjo
nas finanças, e para aumentar
o seu conhecimento, as companhias precisam contar com
o planejamento tributário
sólido, que contemple uma visão geral do empreendimento, para eliminar a incidência
de algumas contribuições ou
a sua incidência de forma
reduzida, identificar quando
é vantajoso o lucro real ser
tributado trimestralmente
ou anualmente e, principalmente, fornecer um estudo
detalhado da peculiaridade
de cada imposto.
Estudar a característica
do tributo é fundamental
e o motivo é simples: uma
das bandeiras vermelhas na
administração de uma empresa é a visão equivocada
dos diversos dispositivos
legais, fiscais e contábeis,
existentes atualmente. Por
isso, uma parte importante do
trabalho de planejar a gestão
de pagamento de imposto é
oferecer uma interpretação
mais próxima da realidade do
órgão fiscalizador, evitando
possíveis penalidades.
Mas é possível avançar
ainda mais nesse processo.
A atividade de planejar a
gestão de tributos permite
também, de forma lícita,
identificar brechas na legislação tributária. Atualmente,
temos mais de 200 mil normas
fiscais em vigência no país,
sendo que na média, são 30
novas regras ou atualizações
por dia, segundo o Instituto
Brasileiro de Planejamento e
Tributação (IBTP).
Com tantas regras, nem
sempre o legislador tem
condições de abranger todos
os que deveriam ser alcançados pela lei. E é nesse ponto
que entra o planejamento
tributário, que tem função
de identificar lacunas, falhas,
divergências na legislação,
para gerar uma economia de
pagamentos de impostos ou
postergá-los, sempre que for
permitido pela lei.
Em suma, o objetivo de um
bom planejamento tributário
é estudar todos os caminhos
legais e tentar descobrir
meios de pagar menos impostos, que vai possibilitar a
empresa organizar sua vida
financeira de longo prazo.
(*) - É Gerente Tributário da Synchro.
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Refedin SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 16.644.735/0001-98
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Nota 2017
2016 Despesas operacionais
Nota 2017 2016
Capital social
Ativo
Integra- a intePrejuízos
(reapresentado) Despesas gerais e administrativas
8 (185) (153)
Nota lizado gralizar acumulados Total
Circulante
11.073
8.944 Despesas tributárias
(103)
(95)
500
(274)
(641) (415)
Caixa e equivalentes de caixa
4
20
21
(288) (248) Saldo em 01/01/2016
Aumento de capital social
7 14.500 (14.500)
–
–
Títulos e valores mobiliários
5
256
193 Prejuízo operacional antes do resultado financeiro e dos impostos
–
9.498
– 9.498
Estoque de imóveis
6 10.722
8.547 Resultado financeiro: Receitas financeiras
19
10 Integralização de capital
–
–
(309) (309)
(4)
(68) Prejuízo do exercício
Adiantamentos
70
179 Despesas financeiras
(273) (306) Saldos em 31/12/2016
15. 000 (5.276)
(950) 8.774
Impostos a recuperar
5
4 Prejuízo operacional antes do IRPJ e da CSLL
Não circulante
16
16 Imposto de renda e contribuição social
(5)
(3) Integralização de capital
–
2.588
– 2.588
–
–
(278)
–
(278) (309) Prejuízo do exercício
Depósitos judiciais
16
16 Prejuízo líquido do exercício
(0,02) (0,02) Saldos em 31/12/2017
15.000 (2.688)
(1.228) 11.084
Total do ativo
11.089
8.960 Prejuízo líquido por ação
Nota 2017
2016
Passivo
Demonstrações
dos
Fluxos
de
Caixa
–
Método
Indireto
2017 2016
Demonstrações do Resultado Abrangente
2017
2016
Circulante
5
186 Prejuízo líquido do exercício
(278) (309) Fluxo de caixa das atividades operacionais
(reapresentado)
Fornecedores
–
173 Outros resultados abrangentes
–
– Prejuízo do exercício
(278)
(309)
Obrigações sociais e fiscais
5
13 Resultado abrangente do exercício
(278) (309) Rendimentos das aplicações financeiras
Imposto de renda e contribuição social
(19)
(10)
Patrimônio líquido
11.084
8.774
5
3
Capital social
7.1 15.000
15.000 IRPJ correntes, os quais são reconhecidos no resultado. O imposto corrente
é
o
imposto
a
pagar
esperado
sobre
o
lucro
tributável
do
exercício,
a
taxas
Variação nos ativos e passivos operacionais:
(-) Capital social a integralizar
7.1 (2.688)
(5.276)
Prejuízos acumulados
(1.228)
(950) de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apre- (Aumento) diminuição de ativos operacionais:
sentação das demonstrações financeiras. Em 2016 a Companhia optou pelo
110
(179)
Total do passivo e patrimônio líquido
11.089
8.960 regime de tributação Lucro Real. 2.10. Resultado por ação: O resultado por Adiantamentos
Estoque de imóveis
(2.175)
(1.244)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
ação foi calculado de acordo com o Artigo 187 – inciso VII da Lei nº 6404/76,
(1)
(1)
1. Contexto operacional – Constituída em 30/07/2012 sob a denominação o qual exige que seja apresentado nas demonstrações do resultado (DRE), Impostos a recuperar
–
(16)
de Refedin SPE Empreendimentos e Participações Ltda., alterou a deno- o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital Depósitos judiciais
minação para Refedin SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Compa- social (Resultado do exercício dividido pela quantidade de ações em circula- Diminuição de passivos operacionais:
–
(35)
nhia”) em 15/02/2016 e transformou o tipo jurídico de sociedade limitada ção na data-base das demonstrações financeiras). 2.11. Reapresentações Adiantamento de clientes
(8)
11
para anônima, bem como elegeu para os cargos de Diretores os Srs. Arthur dos saldos correspondentes: A Companhia reavaliou a natureza das apli- Obrigações sociais e fiscais
Fornecedores
(173)
170
José de Abreu Pereira, André Ferreira de Abreu Pereira e Narciso Manuel cações financeiras e os conceitos de classificação destes títulos e decidiu
Imposto
de
renda
e
contribuição
social
pago
(5)
(3)
Afonso Marques Da Silva. A Companhia tem sede na Rua Hungria, nº 514 por reclassificar para fins de melhor apresentação dos saldos de caixa e
– 10º andar, conjunto 102, sala 16, Jardim Paulistano, CEP 01455-000, São equivalentes de caixa apresentados nas demonstrações financeiras refe- Caixa líquido aplicado nas atividades
(2.544)
(1.613)
Paulo-SP e tem como atividade principal (i) Incorporação De Empreendi- rente ao exercício findo em 31/12/2016. As reclassificações foram efetuadas operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
mentos Imobiliários; (ii) Aluguel De Imóveis Próprios; e (iii) Compra e Venda e seus reflexos encontram-se demonstrados abaixo:
Aquisição
das
aplicações
financeiras
(45)
(143)
de Imóveis Próprios. 2. Principais práticas contábeis – 2.1. Base de Balanço Patrimonial
2016 Reclassificação
2016 Caixa líquido aplicado nas atividades de
apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo
(reapresentado) investimento
(45)
(143)
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e Caixa e equivalentes de caixa
214
(193)
21 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
médias empresas NBC TG 1000 (R1), que incluem os princípios previstos Títulos e valores mobiliários
–
193
193 Integralização de capital
2.588
1.773
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e Total
214
–
214 Caixa líquido gerado pelas atividades de
as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con- Demonstração do fluxo de caixa 2016 Reclassificação
2016 financiamento
2.588
1.773
tábeis – CPC e deliberados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
(reapresentado) Aumento (diminuição) líquido (a) de caixa e
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em Prejuízo do exercício
(309)
–
(309) equivalentes de caixa
(1)
17
02/03/2018. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em Rendimento das aplicações
Caixa e equivalentes de caixa:
diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As esti- financeiras
–
(10)
(10) No início do exercício
21
4
mativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras Caixa líquido aplicado nas ativiNo fim do exercício
20
21
foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento dades operacionais
(1.603)
(10)
(1.613)
A
intenção
da
administração
é
a
de
venda
do
imóvel,
por
essa
razão
o
manda Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas Aquisição de aplicações financeiras
–
(143)
(143)
tém contabilizado como estoque no ativo circulante. O valor dos estoques
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas Caixa líquido das operações de
e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e investimento
–
(143)
(143) é avaliado anualmente para fins de redução ao valor recuperável (“impairment”). A avaliação é efetuada através de laudos específicos preparados por
pelo método de ajuste a valor presente, assim como da análise de recupe- Aumento líquido de caixa e
rabilidade do Imóvel a comercializar e dos demais riscos para determinação equivalentes de caixa
170
(153)
17 especialistas do setor imobiliário e que levam em conta a expectativa dos
de outras provisões. A liquidação das transações envolvendo essas estima- 3. Novas normas e interpretações ainda não adotadas – As práticas con- resultados futuros a serem obtidos com o empreendimento imobiliário. Com
tivas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos regis- tábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas internacionais base no laudo de avaliação, a Administração analisou a recuperabilidade
trados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e continuo processo de do ativo e não identificou indicadores de perda. 7. Patrimônio líquido –
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o lei- 7.1. Capital Social: Em 31/12/2017 e 2016, o capital social é de R$15.000
e premissas pelo menos anualmente. 2.2. Moeda funcional: As demons- tor no processo de leitura, entendimento e análise comparativa com outras representado por 15.000.000 ações ordinárias sem valor nominal e estão
trações financeiras são apresentadas em milhares de Reais (R$), que é a empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a natureza e a vigência de assim distribuídas:
Quantidade de ações
moeda funcional da Companhia. A Companhia não possui transações em cada uma das novas normas e alterações:
ordinárias (unidades) Participação
Vigência Acionistas
moeda estrangeira. 2.3. Apuração do resultado: A Companhia encontra-se Pronunciamento Descrição
SDI
Administração
de
Bens
Ltda.
5
0,0001%
Correlação as normas internacionais Exercícios
em fase de desenvolvimento do empreendimento imobiliário, portanto, não CPC 48 –
Tellus IV Participações S.A.
14.999.995
99,9999%
anuais iniciade contabilidade – IFRS 9 – Instruapresenta receitas da atividade fim, somente despesas necessárias à sua Instrumentos
Total
15.000.000
100,0000%
dos a partir de
mentos Financeiros: classificação,
constituição e manutenção, bem como receitas financeiras as quais foram Financeiros
Em 15/02/2016, a SDI DES detentora de 450.000 ações, cede e transfere a
1º/01/2018.
mensuração, perda por redução ao
reconhecidas seguindo o regime de competência. 2.4. Caixa equivalentes
totalidade de suas ações, retirando-se da sociedade, para a sócia Tellus III.
valor recuperável e contabilização de
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depóA SDI Administração de Bens detentora de 50.000 ações, cede e transfere
hedge.
sitos bancários e aplicações financeiras. Para que uma aplicação financeira
49.995 de suas ações para a sócia Tellus III. Ademais, os acionistas aprode curto prazo seja qualificada como equivalente de caixa, ele precisa ter CPC 47 – Recei- Correlação as normas internacionais Exercícios
varam o aumento do capital social da Companhia em R$14.500, mediante
conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito tas de contratos
de contabilidade – IFRS 15 – sobre o anuais iniciaa emissão de 14.500.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal
a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento com clientes
reconhecimento de receita em transa- dos a partir de e com direito a voto. 7.2. Destinação do resultado: Não houve destinação
normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem
1º/01/2018.
ções de contratos com clientes.
no exercício devido a Companhia ter apresentado prejuízo. De acordo com o
vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da IFRS 16 –
Refere-se à definição e a orientação Exercícios
estatuto social da Companhia, o lucro líquido apurado em cada balanço terá
data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas na categoria “Ativos Arrendamento
do contrato de arrendamento previsto anuais iniciaa destinação que a Assembleia Geral estabelecer. 8. Despesas adminisfinanceiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.5. Instrumentos finan- mercantil
na IAS17.
dos a partir de trativas – A composição das despesas administrativas é conforme segue:
ceiros: De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
1º/01/2019.
2017
2016
as pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), o reconhecimento, a O CPC 47 e 48 são aplicáveis a partir de 1º. de janeiro de 2018, a todas Descrição
(55)
(72)
mensuração e a evidenciação dos instrumentos financeiros ativos e passi- as empresas que não optaram pelas práticas contábeis adotadas no Brasil Serviços de terceiros
Anúncios
e
publicações
(34)
(14)
vos da Companhia têm como base o custo amortizado. A Companhia reco- aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Para o IFRS
(20)
(38)
nhece um ativo financeiro pelo seu valor presente incluindo o pagamento 16 a Administração da Companhia aguarda a edição do correspondente nor- Viagens e Estádias
(42)
–
dos juros, quando aplicável. Todos os passivos financeiros são reconheci- mativo no Brasil pelo CPC para análise dos possíveis impactos em suas Doações (a)
(15)
–
dos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma demonstrações financeiras. Atualmente, a Administração da Companhia Luz e água
Outras
despesas
administrativas
(19)
(29)
parte das disposições contratuais do instrumento. Tais passivos financeiros está aguardando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil
(185)
(153)
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer cus- aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) para avaliar Total
tos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos os efeitos em suas demonstrações financeiras. 4. Caixa e equivalente de (a) As doações referem-se a adaptação de dois veículos convertidos em
financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método de juros caixa – Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações ambulâncias, para a prefeitura de Seropédica. 9. Partes relacionadas – O
estatuto social da Companhia não prevê remuneração para a sua Diretoria
efetivos. 2.6. Estoque de imóveis: Composto pelo menor valor entre o custo financeiras de liquidez imediata, conforme composição abaixo:
nem para os membros do Conselho de Administração. As operações com
e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é composto pelo valor do
2017
2016 partes relacionadas referem-se aos honorários relacionados com serviços
terreno adquirido para incorporação imobiliária acrescido dos gastos com
(reapresentado) de gerenciamento e apoio técnico para construção do empreendimento
construção, impostos, taxas e encargos financeiros. O imóvel a comercia- Caixa, bancos e aplicações financeiras
20
21 imobiliário com a SDI no total de R$333 (R$188 no exercício de 2016). 10.
lizar está apresentado no ativo circulante pois a Administração pretende Total
20
21 Instrumentos financeiros – 10.1. Gestão de risco de capital: A Compainiciar a venda das unidades dentro do próximo exercício. 2.7. Redução ao 5. Títulos e valores mobiliários
2017
2016 nhia administra seu capital para assegurar que possa continuar com suas
valor recuperável: Os valores contábeis dos estoques são revistos a cada
(reapresentado) atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas
data de apresentação das demonstrações financeiras para apurar se há Títulos e valores mobiliários
256
193 as partes interessadas ou envolvidas em suas operações por meio da otiindicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o Total
256
193
valor recuperável do ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento mização do patrimônio. 10.2. Gestão de risco de liquidez: A responsarecuperável é reconhecida caso o valor contábil exceda o valor recuperável em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em bilidade final pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Administração,
que elaborou um modelo apropriado de gestão de risco de liquidez para
estimado, sendo a valor são reconhecidas no resultado. 2.8. Passivo circu- operações compromissadas (LFT) e operações compromissadas.
o gerenciamento das necessidades de captação e gestão de liquidez no
lante: Compostos pelas obrigações fiscais, comerciais e societárias, regis- 6. Estoque de imóveis
curto, médio e longo prazos. A Companhia gerencia o risco de liquidez mantradas pelos valores conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encargos Tipo de projeto
Industrial tendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e linhas de crédito
financeiros, quando aplicáveis e ajustados a valor presente pela taxa efetiva Localidade
Seropédica-RJ para captação de empréstimos que julgue adequados, por meio do monitode juros. 2.9. IRPJ e CSLL: A Companhia optou pelo regime de tributação Início das obras
Outubro de 2018 ramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais e pela combinação
do lucro presumido, o qual é aplicável às sociedades cujo faturamento anual Percentual do projeto que já foi construído
0% dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros. Em 31/12/2017
do exercício imediatamente anterior tenha sido inferior a R$ 78.000. Nesse Previsão de conclusão do projeto
Setembro 2019 e 2016 a Companhia não possuía instrumentos financeiros derivativos. 11.
contexto, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL são calculadas à razão de Composição do custo do estoque
2017 2016 Provisão para demandas judiciais – Atualmente a Companhia não é parte
32% para receitas de aluguéis e 100% para receitas financeiras, sobre as Construções em andamento – Obras
1.212 1.158 integrante em nenhum processo judicial, não registrando, portanto, provisão
quais se aplicam as alíquotas regulares dos respectivos impostos e contri- Construções em andamento – Serviços
4.642 2.521 para demandas judiciais em 2017 e 2016.
buição (15% para o IRPJ, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tribu- Construções em andamento – Arquitetura
702
702
tável excedente de R$240, e 9% sobre o lucro tributável para contribuição Terrenos para Incorporações
André Ferreira de Abreu Pereira – Diretor
4.166 4.166
social sobre o lucro líquido). A despesa com IRPJ e CSLL compreende os Total
Alexandre Henrique Borges – Contador CRC 1SP 217.243/O-3
10.722 8.547
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
empresas NBC TG 1000 (R1), e pelos controles internos que ela determinou que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falAos Acionistas e Administradores da
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entenRefedin Empreendimentos Imobiliários S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Refedin Empre- livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
endimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com
patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar ope- o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
e financeira da Refedin Empreendimentos Imobiliários S.A. em 31/12/2017, governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela super- eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer- visão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Respon- à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
cício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas sabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras:
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor- financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde- de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadeconformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei- mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nor- toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
ras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunié suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo camo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
– Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: Os valo- com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga- aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
res correspondentes ao exercício findo em 31/12/2016, apresentados para mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
fins de comparação, foram auditados por outros auditores independentes, Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
que emitiram relatório sem modificação, datado de 10/03/2017. Respon- demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou
São Paulo, 2 de março de 2018.
sabilidade da administração e da governança pelas demonstrações erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
Ernst & Young Auditores
Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
financeiras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufiIndependentes S.S.
Contador
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distoras práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
CRC 2SP 034.519/O-6
CRC 1SP 209.240/O-7

